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Aquest any, el Síndic ha demanat a 

AVAN la seva participació com a 

entitat convidada en la Memòria 

2014, amb la voluntat de col·laborar 

en la sensibilització social de 

l‟exclusió social. 
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L’informe que tenen a les mans recull les queixes de moltes persones de Sabadell -i també de fora-, 

presentades durant l’any 2014 a l’Oficina del Síndic, i a través de les quals es posa de manifest els 

problemes que pateixen i dels quals en consideren responsable l’Ajuntament de la ciutat. Davant 

d’aquestes queixes, el Síndic té com a missió la protecció i la defensa dels drets i les llibertats de les 

persones que viuen o transiten per la ciutat, i amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació municipal. 

Aquest informe que presento al Ple és doncs, la síntesis de l’any que hem deixat enrere, i on he 

intentat, per damunt tot, la protecció dels drets humans a la nostra ciutat. 

 

Durant tot l’any 2014, s’ha tramitat al Parlament de Catalunya el projecte de llei de governs locals de 

Catalunya, on la figura del Síndic apareix reforçada, fet, que m’ha dut a reflexionar molt sobre 

l’origen de la institució, d’on venim però també cap on anem. 

 

El punt de partida de la regulació de la figura del Síndic no és altra que la Carta Europea de la 

Salvaguarda dels Dret Humans a la Ciutat signada el 18 de maig de l’any 2000 per Sabadell. Per això, 

enguany he volgut fer aparèixer algun article de la Carta a l’inici de cada apartat, relacionat amb la 

matèria que s’hi desenvolupa. La Carta, és un instrument que ha de servir, d’una banda, com guia per 

ajustar els ordenaments locals a les noves necessitats en matèria de protecció i garantia dels drets 

humans i, de l’altra, com a marc orientador de les polítiques públiques a les ciutats. Les queixes 

presentades demostren que es vulneren els drets i les llibertats reconegudes a la Carta, i que les 

autoritats municipals han d’adoptar les mesures necessàries per corregir aquestes violacions, i per 

tant, en les meves resolucions, he de recorre a la Carta massa sovint. El 2014 no ha estat un bon any 

pels drets de les persones, s’ han trepitjat  en molts àmbits, i moltes persones segueixen patint els 

efectes d’una situació econòmica -creada per altres-, de la qual ells en són les úniques víctimes, i 

alhora que pateixen les indecents retallades de prestacions, han d’escoltar que ja sortim de la crisi. 

 

Cal que les persones siguin el centre de la vida política, de la gestió dels governs i de l’acció política. 

Em fa molt mal quan, amb l’excusa del bé col·lectiu, es trepitgen els drets de les persones, em fa mal 

quan l’administració sap que ha vulnerat els drets del ciutadà i els remet a la via contenciosa 

administrativa, -quasi sempre inassumible en termes de costos-. Són situacions que visc cada dia, i 

que no podem tolerar, cal exigir el dret a un bona administració, treballant pels drets i les llibertats 

de les persones, superant la llei positiva, i apropant-nos a l’equitat per no introduir en el resultat 

d’aplicar la norma, un resultat injust o desproporcionat. 

 

En aquest a camí tots i totes ens hi hem de comprometre, i jo des d’aquesta institució que tinc 

l’honor de representar, insisteixo en demanar als qui governen que les lleis i els pressupostos han de 

cercar la justícia social, per aconseguir que els serveis bàsics arribin a tothom i que els progressos 

socials es mantinguin. 

 

Josep Escartín 
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Aquestes dades son una selecció de les xifres més rellevants per tal d‟interpretar l‟actuació del 

Síndic municipal de greuges. 

 

Atencions a la ciutadania. 

L‟any 2014 han sol·licitat l‟actuació i/o assessorament del Síndic 1208 persones i/o col·lectius, 

primer contacte, en que parlem amb la persona i/o col·lectivitat que ens exposa el seu 

problema, petició d‟informació o orientació. Aquest nombre d‟actuacions representa un 6% 

d‟increment respecte al 2013 

 

A partir d‟un primer anàlisis de l‟exposició del cas, i segons indica el Reglament del Síndic, 

s‟inicien els tràmits d‟una actuació, depenent de si el Síndic te competències o no, i de si hi ha 

indicis d‟una manca de bona administració per part de l‟Ajuntament o els seus Ens dependents. 

 

Per tal de contextualitzar les dades del 2014 amb els anys anteriors, el següent gràfic ens 

mostra l‟evolució de les atencions realitzades durant els 9 anys des de la Oficina del Síndic, en 

que s‟han fet 8.498 atencions. 

 
De totes aquestes atencions de l‟any 2014 s‟han iniciat 198 actuacions, sent els mesos de març 

i desembre els de màxima recepció de petició d‟actuació. El que representa un augment del 7% 

respecte l‟any 2013. 
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Actuacions obertes al 2014. 
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Canals d‟entrada. 

Els següents gràfics ens mostren els diferents canals d‟entrada de les actuacions d‟aquest any 

2014, un 68% s‟han iniciat de manera presencial, ja sigui a la Oficina del Síndic o des de les 

diferents Oficines de Proximitat que s‟han anat obrint a diferents punts de la ciutat, tot i que les 

queixes on-line a través de l‟adreça oficina@sindicsabadell.cat o la pàgina web 

www.sindicsabadell.cat és un canal que augmenta any rere any. 

 

 

 

24%

3%

5%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

oficina@sindicsabadell.cat o www.sindicsabadell.cat

Inici d'Ofici

Oficines atenció ciutadana ajuntament

Oficina del Síndic i oficines de proximitat



 

 
        Pàgina 17 

 

 

 

Perfil de la ciutadania. 

En relació al perfil de la ciutadania, aquest any cal destacar l‟augment de persones majors de 

60 anys que han utilitzat els serveis de l‟Oficina del Síndic, així com de col·lectius, ja que 45 de 

les 198 queixes iniciades han estat impulsades per entitats, associacions i comunitats de veïns, 

entre d‟altres. 
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Actuacions obertes al 2014 segons la seva temàtica. 

Aquesta taula mostra les matèries sobre les que versen les actuacions iniciades l‟any 2014. 

 

 

  

TEMA NÚM. %

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 23 11,62%

Educació 3 1,52%

Convivència 27 13,64%

Salut i tinença animals 21 10,61%

Subministraments 1 0,51%

Serveis funeraris 10 5,05%

Cultura

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 3 1,52%

Gestió Tributària 8 4,04%

Gestió de la informació 1 0,51%

URBANISME I HABITATGE

Disciplina 8 4,04%

Contaminació acústica 4 2,02%

Llicències 8 4,04%

Habitatge 5 2,53%

Immobles abandonats 7 3,54%

Urbanisme 1 0,51%

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 22 11,11%

Circulació de Vehicles 6 3,03%

Transport public 2 1,01%

Ús de l'espai públic 13 6,57%

Residus i neteja viària 3 1,52%

Policia municipal 1 0,51%

Centres Civics 1 0,51%

ALTRES

Altres 6 3,03%

Altres administracions 14 7,07%

TOTAL 198 100,00%
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Actuacions tancades al 2014 segons la seva temàtica. 

Aquest any 2014 s‟han pogut resoldre 175 expedients, d‟aquests 10 no s‟han pogut admetre a 

tràmit per algun dels punts que marca el reglament del Síndic, la resta s‟han resolt en els 

següents sentits:  

 

 

NO ADMIS-

SIÓ

TRAS-

LLATS

RENÚN-

CIA

SUSPEN-

SIÓ

NO 

EXISTEIX 

GREUGE

RESOLT 

DURANT 

TRAMI-

TACIÓ

INTER-

MEDIA-

CIÓ

EXISTEIX 

GREUGE ARXIU TOTALS

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 16 1 4 3 24

Educació 1 1

Convivència 2 2 1 2 2 1 1 11

Salut i tinença animals 5 1 15 21

Subministraments 1 1 2

Serveis funeraris 1 2 3

Cultura 1 1

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 1 2 3

Gestió Tributària 1 1 1 2 1 6

Gestió de la informació 1 1

URBANISME I HABITATGE

Disciplina 1 2 2 5 10

Contaminació acústica 1 1 2 4

Llicències 1 1 1 1 2 6

Habitatge 1 1 1 1 4

Immobles abandonats 1 1 5 7

Urbanisme 1 2 1 4

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 1 4 7 1 5 1 19

Circulació de Vehicles 1 3 4

Transport public 1 1 2

Ús de l'espai públic 1 1 3 2 3 3 13

Residus i neteja viària 1 1 1 3

Policia municipal 1 1 1 3

Centres Civics 1 1 2

ALTRES 0

Altres 1 3 1 5

Altres administracions 11 1 1 3 16

TOTAL 10 37 10 1 24 21 3 54 15 175
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Actuacions resoltes al 2014 provinents del 2011.   

Sentit de la resolució 

Només restava pendent de resoldre una actuació de l‟any 2011, que finalment s‟ha resolt a 

favor del impulsor de la queixa . 

 

 

 

 

Actuacions resoltes al 2014 provinents del 2012.   

Sentit de la resolució 

De les actuacions pendents del 2012 se n‟han tancat 4 al 2014. 

 

 

  

2011
NO ADMIS-

SIÓ

TRAS-

LLATS

RENÚN-

CIA

SUSPEN-

SIÓ

NO 

EXISTEIX 

GREUGE

RESOLT 

DURANT 

TRAMI-

TACIÓ

INTER-

MEDIA-

CIÓ

EXISTEIX 

GREUGE ARXIU TOTALS

URBANISME I HABITATGE 0

Disciplina 0

Contaminació acústica 0

Llicències 0

Habitatge 0

Immobles abandonats 0

Urbanisme 1 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2012
NO ADMIS-

SIÓ

TRAS-

LLATS

RENÚN-

CIA

SUSPEN-

SIÓ

NO 

EXISTEIX 

GREUGE

RESOLT 

DURANT 

TRAMI-

TACIÓ

INTER-

MEDIA-

CIÓ

EXISTEIX 

GREUGE ARXIU TOTALS

ESCONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 0

Gestió Tributària 1 1

Gestió de la informació 0

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 0

Circulació de Vehicles 0

Transport public 0

Ús de l'espai públic 3 3

Residus i neteja viària 0

Policia municipal 0

Centres Civics 0

TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
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Actuacions resoltes al 2014 provinents del 2013.   

Sentit de la resolució 

 

  

2013
NO ADMIS-

SIÓ

TRAS-

LLATS

RENÚN-

CIA

SUSPEN-

SIÓ

NO 

EXISTEIX 

GREUGE

RESOLT 

DURANT 

TRAMI-

TACIÓ

INTER-

MEDIA-

CIÓ

EXISTEIX 

GREUGE ARXIU TOTALS

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 1 3 1 5

Educació 0

Convivència 1 2 3

Salut i tinença animals 1 1

Subministraments 0

Serveis funeraris 1 1

Cultura 1 1

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 0

Gestió Tributària 1 1

Gestió de la informació 0

URBANISME I HABITATGE

Disciplina 1 1 4 1 7

Contaminació acústica 1 1

Llicències 1 1 2

Habitatge 1 1

Immobles abandonats 1 1

Urbanisme 0

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 1 1 5 1 8

Circulació de Vehicles 0

Transport public 1 1

Ús de l'espai públic 1 1

Residus i neteja viària 0

Policia municipal 1 1 1 3

Centres Civics 1 1

ALTRES

Altres 1 1

Altres administracions 1 1

TOTALS 1 0 3 0 6 9 0 16 5 40
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Actuacions tancades al 2014 provinents del mateix any.   

Sentit de la resolució 

De les 175 actuacions tancades aquest any, 130 s‟havien iniciat aquest mateix 2014, 52 de les 

quals, s‟han resolt a favor de la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

2014
NO ADMIS-

SIÓ

TRAS-

LLATS

RENÚN-

CIA

SUSPEN-

SIÓ

NO 

EXISTEIX 

GREUGE

RESOLT 

DURANT 

TRAMI-

TACIÓ

INTER-

MEDIA-

CIÓ

EXISTEIX 

GREUGE ARXIU TOTALS

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 16 1 2 19

Educació 1 1

Convivència 2 2 2 1 1 8

Salut i tinença animals 5 15 20

Subministraments 1 1 2

Serveis funeraris 1 1 2

Cultura 0

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 1 2 3

Gestió Tributària 1 1 2 4

Gestió de la informació 1 1

URBANISME I HABITATGE

Disciplina 1 1 1 1 4

Contaminació acústica 1 2 3

Llicències 1 1 1 1 4

Habitatge 1 1 1 3

Immobles abandonats 1 5 6

Urbanisme 1 1 2

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 1 3 6 1 11

Circulació de Vehicles 1 3 4

Transport public 1 1

Ús de l'espai públic 1 3 2 3 9

Residus i neteja viària 1 1 1 3

Policia municipal 0

Centres Civics 1 1

ALTRES

Altres 1 3 4

Altres administracions 11 1 3 15

9 37 6 1 18 12 3 37 7 130



 

 
        Pàgina 23 

 

 

 

Sentit dels expedients tancats durant l‟any 2014. 

 

 

Del total d‟expedients resolts al 2014, en un 76% dels casos s‟ha resolt a favor de la ciutadania. 
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Recomanacions fetes a l‟Ajuntament per temes. 

De les 175 actuacions tancades durant el 2014, el Síndic a fet una recomanació o suggeriment 

a l‟ajuntament en 66 ocasions, a la següent taula podem veure el tema sobre el que versen i si 

han estat acceptades o no per l‟Ajuntament. 

 

D‟aquestes 66 recomanacions, 1 prové d‟una actuació iniciada a l‟any 2011, 21 de l‟any 2013 i 

la resta del mateix 2014. 

 

 

 

  

NÚM. 

RECOMANACIONS S'ACCEPTA NO S'ACCEPTA

PENDENT 

RESPOSTA

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 4 2 1 1

Educació 1 1

Convivència 2 2

Salut i tinença animals 15 15

Serveis funeraris 2 1 1

Cultura 1 1

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 3 2 (parcialment) 1

Gestió Tributària 5 1 4

URBANISME I HABITATGE

Disciplina 3 1 2

Contaminació acústica 6 3 1 2

Llicències 2 1 1

Immobles abandonats 5 5

Urbanisme 1 1

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 6 1 2 3

Transport public 1 1

Ús de l'espai públic 6 2 1 3

Residus i neteja viària 1 1

Policia municipal 1 1

Centres Civics 1 1 (parcialment)

TOTAL 66 16 10 40
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Total de recomanacions acceptades i no acceptades al 

tancament de l‟Informe 2014. 
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Dades dels 9 anys de funcionament de l‟oficina del Síndic. 

Finalment, amb aquesta taula podem veure les actuacions dels 9 anys de l‟Oficina del Síndic 

en xifres. 

 

 

 

  

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL EN 9 ANYS

Atencions 1.208 1.129 1.098 1.051 912 907 841 716 7.862

Actuacions obertes 198 183 196 185 127 134 170 140 1.333

Actuacions resoltes 175 183 174 185 126 159 158 121 1.281

Recomanacions 66 67 42 54 44 51 24 30 378
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Actuacions obertes per districte 

Si sectoritzem les 198 actuacions iniciades al 2014 per districtes, observem que el gruix més 

important pertany al Districte 1 ja que es el districte amb més habitants de Sabadell. 
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En la següent taula mostrem els 198 expedients oberts a l‟any 2014, segons la temàtica i el 

districte del promotor/a de la queixa. 

 

 

 

L‟atenció social, la convivència, la tinença d‟animals i les multes de trànsit han esta aquest any 

les temàtiques amb més queixes, destacant un districte per sobre de l‟altre només en el cas de 

les 27 queixes sobre problemes de convivència, que un 63% provenen del Districte tercer (Ca 

n‟Oriac – Nord – Sant Julià). 

TOTAL 

SABADELL

DISTRICTE 

1

DISTRICTE 

2

DISTRICTE 

3

DISTRICTE 

4

DISTRICTE 

5

DISTRICTE 

6

DISTRICTE 

7

FORA DE 

SABADELL D'OFICI

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 23 5 1 4 5 1 3 4

Educació 3 1 1 1

Convivència 27 1 1 17 2 3 2 1

Salut i tinença animals 21 3 6 4 2 1 1 4

Subministraments 1 1

Serveis funeraris 10 6 1 1 2

Cultura

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 3 1 1 1

Gestió Tributària 8 2 2 2 1 1

Gestió de la informació 1 1

URBANISME I HABITATGE

Disciplina 8 1 1 2 2 1 1

Contaminació acústica 4 3 1

Llicències 8 3 2 1 2

Habitatge 5 2 1 1 1

Immobles abandonats 7 3 1 2 1

Urbanisme 1 1

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 22 7 2 4 2 1 2 3 1

Circulació de Vehicles 6 3 2 1

Transport public 2 1 1

Ús de l'espai públic 13 2 3 1 3 2 1 1

Residus i neteja viària 3 1 1 1

Policia municipal 1 1

Centres Civics 1 1

ALTRES

Altres 6 1 1 2 2

Altres administracions 14 3 2 2 1 3 1 2

TOTAL 198 48 25 40 17 19 16 5 23 5



 

 
        Pàgina 32 

 

  



 

 
        Pàgina 33 

 

 

 



 

 
        Pàgina 34 

 

  



 

 
        Pàgina 35 

 

 

  



 

 
        Pàgina 36 

 

 

 

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, i el grau de compliment dels compromisos de la mateixa és el següent: 

 

a) La mitjana de temps des de l‟entrada de la queixa fins a la comunicació de l‟admissió o 

no a tràmit, ha estat de 25 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, no 

s‟ha acomplert el primer termini. 

 

b) La mitjana de temps des de la comunicació de l‟admissió a tràmit fins la sol·licitud 

d‟informe ha estat de 7 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 2014, de 33 

dies, 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:  

 IX Jornades de Formació del Fòrum de Síndics, Sindiques, Defensors i 

Defensores de Catalunya.. 

 El dret d‟accés i la transparència des de la supervisió del Síndic de greuges i 

Defensors Locals. 

 

e) El nombre de personal en pràctiques al Síndic ha estat de 2 persones, en pràctiques de 

Dret, i una persona en tasques administratives, dins el programa Esqueix, d‟inserció 

laboral. 

 

f) Durant el 2014 s‟han obert 6 expedients d‟ofici, que es detallen  en 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 7 notes de premsa i s‟han difós 1.870 

piulades, i ha estat noticia en els diferents mitjans de comunicació locals i provincials 

20 vegades durant el 2014, tot amb la voluntat de fomentar el dret a una bona 

administració. 
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A la vista dels indicadors, es pot concloure que el grau de compliment de la Carta de Serveis 

durant el 2014, ha estat òptim atenent als indicadors de seguiment en tots els punts menys en 

el primer, punt en el que s‟ha iniciat un estudi i revisió dels processos a seguir per tal de poder 

rebaixar el nombre de dies que triga la ciutadania en saber si la seva queixa ha estat admesa o 

no a  tràmit. 
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1.-SERVEI A LES PERSONES 

“Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir 

de mesures específiques de protecció” 

En aquest primer apartat de la memòria, el Síndic agrupa aquells expedients des de la 

perspectiva dels drets socials de la ciutadania, i valora si l‟Ajuntament, ha prestat, durant el 

2014, els serveis degudament. El Síndic recorda la Carta Europea de la salvaguarda dels drets 

de la ciutat, on a l‟article V fixa que “les autoritats locals han de fomentar el desenvolupament i 

la qualitat dels serveis públics”. Les queixes sobre els serveis a les persones s‟han agrupat pel 

seu major volum en: atenció social; educació; serveis funeraris; i, convivència. L‟element comú 

a la majoria de les queixes en aquest àmbit és l‟atenció que des de l‟Ajuntament s‟ha donat a la 

ciutadania i la percepció que els serveis no cobreixen les seves expectatives i necessitats. 

 

1.1 Atenció social 

“Les autoritats municipals afavoreixen l'accés en igualtat de tots els 

ciutadans i ciutadanes, a l'atenció i la prevenció sanitàries” 

 

En la secció d‟atenció social, el Síndic ha 

rebut 44 queixes durant el 2014, de les 

quals, un gruix important són peticions 

d‟informació i derivacions que s‟han resolt 

després de l‟assessorament que s‟ha fet 

des de l‟Oficina del Síndic. Les queixes en 

aquest àmbit tracten de les demores i 

insuficiències de prestacions d‟assistència 

social; els retards en el reconeixement i la 

revisió de la discapacitat; i la dificultat 

d‟informació o d‟accés a serveis i 

prestacions. Altres queixes han estat 

tractades com a expedients resolts durant 

la tramitació després de la intervenció del 

Síndic, o assessoraments, a ciutadans i 

ciutadanes que havien demanat la 

intervenció del Síndic i que finalment han 

estat orientats sobre els seus drets, i 

derivats al seu centre social. 

En aquest àmbit, el punt de partida és clar, 

i no és altre que la Declaració Universal 

dels Drets Humans, que afirma que tota 

persona, com a membre de la societat, té 

dret a la seguretat social, i a obtenir 

mitjançant l‟esforç nacional i la cooperació 

internacional, tenint en compte 

l‟organització i els recursos de cada estat, 

la satisfacció dels drets econòmics, socials 

i culturals, indispensables a la seva dignitat 

i lliure desenvolupament de la seva 

personalitat. 
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Els municipis han d‟exercir, en tot cas, 

competències en la prestació de serveis 

socials i la promoció i reinsersió social, en 

els termes de la legislació de l‟Estat i de les 

Comunitats Autònomes (LRBRL 25.2.k). La 

Constitució estableix que els poders públics 

han de realitzar una política de previsió, 

tractament, rehabilitació i integració de les 

persones amb discapacitat tant físicament, 

sensorialment i psíquicament als quals han 

de prestar l‟atenció especialitzada que 

requereixin i emparar-los especialment 

perquè puguin gaudir dels drets que la 

pròpia Constitució atorga a tots els 

ciutadans (CE art. 49). 

A Catalunya, la Llei 12/2007 de Serveis 

Socials, estableix a l‟article 31 les 

competències que tenen els municipis en 

matèria de serveis socials, amb la finalitat 

de garantir l‟accés universal a un sistema 

de serveis socials per fer efectiva la justícia 

social i promoure el benestar del conjunt de 

la població. Per tant, l‟Ajuntament ha de 

vetllar per aquelles persones que 

necessiten una atenció especial i treballar 

per poder garantir, uns serveis socials de 

qualitat i a l‟abast de tothom.  

 

Servei de teleassistència i servei d‟atenció domiciliària.- Alguns dels primers expedients 

il·lustratius són queixes arribades al Síndic l‟any 2013 que s‟ha pogut resoldre quan 

l‟Ajuntament ha fet arribar finalment l‟informe al Síndic. Són expedients on la ciutadania posen 

l‟èmfasi, no tant pel servei en sí de teleassitència i atenció domiciliària, sinó per la gestió 

municipal d‟aquests. En un cas (2013SDGR00163), la promotora de la queixa mostrava la seva 

disconformitat amb el fet que l‟Ajuntament li havia notificat al 2013, al deute pel servei de 

teleassistència dels exercicis 2011 a 2013. És cert que la persona no havia pagat mai per 

aquest concepte, tot i que aquest s‟havia estat prestant. Crida l‟atenció que al juliol del 2010 la 

ciutadana signés el contracte, i fins i tot fes ús d‟aquest servei el 11/02/2011, i no se li hagués 

reclamat ni cobrat mai. pel servei. En casos com aquest, la reclamant era una persona gran i 

desconeixia si eren rebuts que estaven domiciliats o no. Li va suposar un xoc emocional que 

l‟Ajuntament a través d‟un notificador es presentés a casa seva per notificar-li 20 cartes amb 

tots els rebuts que es devien des del 2011 fins al 2013  L‟explicació municipal va ser que la 

usuària havia canviat de compte bancari sense haver-ho notificat. Estudiat el cas, el Síndic va 

determinar que hi havia greuge, perquè la ciutadana, no va canviar de número de compte, sinó 

que va ser l‟Ajuntament de Sabadell qui no va procedir a realitzar-ne el càrrec oportú. En són 

prova d‟aquest fet que en el número de compte de la ciutadana va continuar operatiu, amb la 

resta d‟ingressos i càrrecs. L‟Ajuntament no tenia cap ordre de canvi de domiciliació, i per tant, 

hagués hagut de continuar carregant els rebuts per l‟assistència domiciliària, al número de 

compte, on ho havia fet fins llavors. Es desconeixen els motius pels quals es va interrompre el 

càrrec, però en qualsevol cas, no són imputables, en cap cas a la ciutadana. Malgrat que en 

l‟informe de l‟Ajuntament, s‟estableix que quan es detecta que una persona té rebuts impagats, 

s‟informa a la treballadora social per tal que es posi en contacte amb l‟usuari per resoldre el 

problema, el Síndic va constatar que en aquest cas no s‟havia donat, i la primera noticia que va  
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tenir la ciutadana del deute va ser quan es va personar un notificador a casa seva amb el feix 

de rebuts impagats. Així, el Síndic va recomanar a l‟Ajuntament un seguiment més constant i 

eficaç dels rebuts que es paguen i els que no, per evitar que, com en aquest cas concret, 

s‟acumulin. I que en qualsevol cas, s‟informi prèviament a la persona abans de rebre el deute, 

tenint en compte que en aquest cas, es tractava d‟una persona gran. Feta la recomanació, 

l‟Ajuntament va acceptar-la, assenyalant que s‟ha millorat el sistema de forma que quan: des 

de recaptació es detecta un impagat s‟actua de forma més immediata i s‟envia un avís a la 

persona, per tal que pugui fer el pagament sense acumulació de rebuts, o es pugui comprovar 

si l‟impagament és per un motiu de tipus administratiu o per algun error dels comptes corrents 

bancaris.  

 

Prestacions d‟assistència social.- El gran nombre de queixes rebudes en aquest àmbit posen 

de manifest que a Sabadell hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, 

socials i econòmics necessaris per gaudir d‟un nivell i qualitat de vida dignes. Són persones 

que necessiten d‟aquest suport econòmic, vehiculitzat a través d‟aquestes mesures com les 

pensions no contributives o les rendes mínimes d‟inserció, per poder viure i afavorir la seva 

integració. Es tracta de queixes que posen de relleu la tardança en l‟abonament de les 

prestacions, la disconformitat en la quantia assignada, o una manca d‟informació per tramitar-

les. Són queixes en les que el Síndic no pot intervenir per falta de competència, per la qual 

cosa, s‟han derivat al Síndic de greuges de Catalunya (en són alguns exemples 

2014SDGR0006, 2014SDGR0007, 2014SDGR00020, 2014SDGR00040, 2014SDGR00059, 

2014SDGR00079, 2014SDGR00080, 2014SDGR00101, 2014SDGR00112, 2014SDGR00132, 

2014SDGR00134 ). 

 

Nacionalitat.- Les queixes rebudes respecte la nacionalitat han estat bàsicament per 

denegació d'aquesta pels Registres Civils, i s‟han traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya, 

o al Defensor del Pueblo. En són alguns exemples, els expedients: 2014SDGR00062, 

2014SDGR00090, 2014SDGR00103, 2014SDGR00135, 2014SDGR00161. En aquest àmbit, el 

Síndic considera que denegar la nacionalitat sempre que es compleixin els requisits per llei, 

comportarà una vulneració dels drets fonamentals de l'interessat. 

 

Accés als serveis sanitaris públics.- Han estat diverses queixes formulades per l‟atenció que 

es presta a l‟hospital Taulí, i en concret per les llargues llistes d‟espera per les operacions el 

tracte rebut per alguns professionals (alguns exemples 2014SDGR00042, 2014SDGR00097, 

2014SDGR00106, 2014SDGR00144). Són expedients que per manca de competència també 

s‟han derivat oportunament. 
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1.2 Educació 

“Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat 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 la posada en disposició de tothom dels espais i centres 

escolars, educatius i culturals, en un context multicultural i de cohesió social. 

Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de 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” 

 

Al llarg de l‟any l‟Oficina de Síndic ha rebut 3 queixes relacionades amb l‟educació. 

 

Suspensió matrícula a mig curs i sol·licitud de devolució.- Una ciutadana, en representació 

del seu fill, va tramitar una queixa 2014SDGR00037 al Síndic, adduint que va presentar una 

instància a l‟Escola Illa, sol·licitant la suspensió de la matrícula del curs 2013, a l‟abril, perquè 

l‟escolar no volia continuar amb aquests estudis. No obstant, des de l‟Ajuntament se li van 

continuar cobrant les quotes, fins a finals de curs. La ciutadana va sol·licitar la devolució de les 

quotes d‟abril a juny, però li va ser denegada la seva petició. El Síndic va sol·licitar informe 

sobre els fets, així com la prova fefaent que tenia l‟administració que l‟alumne havia continuat 

assistint a classe. En relació a la sol·licitud d‟informe sobre els fets, l‟Ajuntament va manifestar 

que l‟alumne va tramitar la suspensió de matricula, però aquesta no invalida l‟assistència ni el 

cobrament sinó que l‟objectiu és la no comptabilització de les avaluacions perquè l‟interessat 

pugui fer les avaluacions al seu ritme. La baixa de matrícula que implicaria el no cobrament de 

rebuts, s‟havia d‟haver tramitat mitjançant la presentació d‟instància al Registre de l‟Ajuntament. 

També, segons les certificacions aportades per professors, es va acreditar que l‟alumne va 

continuar vinculat al centre, assistint de forma esporàdica a les classes i avaluacions. Amb 

l‟informe de l‟Ajuntament, el Síndic va resoldre que no hi havia greuge, ja que l‟alumne després 

d‟haver tramitat la suspensió de la matricula va seguir assistint de forma puntual a classes. No 

obstant això, el Síndic va recomanar que el document de suspensió de la matricula no deixa 

clara la seva finalitat, i en ares a una bona administració s‟hauria d‟indicar en l‟esmentada 

instància de suspensió de la matricula, els efectes que es deriven de l‟acte, amb indicació  
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expressa que amb la signatura d‟aquest es continuen meritant les quotes mensuals. Alhora el 

Síndic va recomanar que s‟indiqués en el mateix document, que si la voluntat és la de causar la 

baixa definitiva en el curs, sense que s‟hagin de seguir abonant les mensualitats, que s‟indiqui 

quin és el procediment que cal seguir a l‟efecte i les seves implicacions. Emesa la recomanació 

pel Síndic, l‟Ajuntament va acceptar-la, i va indicar que afegiria a l‟imprès de renuncia a la 

plaça, un text explicatiu dels drets i deures inherents al procés de baixa. 

 

Augment de les quotes de les escoles bressol. Dues queixes han posat de manifest el gran 

augment que s‟ha produït en les quotes que les famílies paguen a les escoles bressol per  

poder-hi dur els seus fills. 

 

En una primera queixa, 2014SDGR00155, la mare es queixava que el curs 2013-2014, la seva 

filla anava a l‟escola bressol pública, i pagava una quota mensual de 69€; i pel curs 2014-2015, 

sense previ avís, l‟escola va informar,per carta del dia 4 de setembre, i quan el curs ja havia 

començat, que la quota mensual seria de 227€. La ciutadana, es va posar en contacte amb 

l‟escola, per informar que la seva capacitat econòmica li impedia fer front al pagament d‟aquest 

import, i que només la portaria unes hores al matí. L‟escola li va respondre que havia de fer 

l‟horari sencer, i per tant pagar tota la jornada. Després d‟estudiar el seu cas,  el Síndic va 

estimar la queixa. En primer lloc, com informa el propi Ajuntament, el Síndic va valorar molt 

positivament que s‟hagi establert el sistema de tarificació social per part de l‟Ajuntament de 

Sabadell, que calcula de forma proporcional als ingressos de les famílies la quota a pagar, ja 

que es tracta d‟un tipus d‟estructura tarifària que facilita un accés més equitatiu al servei que té 

en compte el nivell d‟ingressos familiars. Però l‟Ajuntament no pot utilitzar-ho com a excusa, 

argüint que “Això ha significat una dificultat a l‟hora de calcular la despesa assumida per les 

famílies....”. En quan a la reducció de les aportacions que el Departament d‟Ensenyament ha 

fet al municipi, cal advertir que ha donat lloc a increments de preus a les llars d‟infants en 

alguns cassos inassolibles per a les famílies. Per tant, l‟increment s‟ha repercutit també, i en 

molt, a les famílies. En termes generals, el Síndic entén que, d‟acord amb el que preveu 

l‟ordenament jurídic, aquests increments de taxes i quotes no suposen formalment una 

irregularitat per part de les administracions implicades. La LEC no incorpora l‟educació infantil 

de primer cicle entre els ensenyaments declarats gratuïts. Però tot, cal ser conscients que això 

pot posar en risc un dels pilars fonamentals del nostre estat del benestar i un dels drets 

educatius bàsics, la gratuïtat de l‟ensenyament. Els poders públics tenen el deure de garantir 

l‟accés a aquests ensenyaments i serveis escolars en condicions d‟equitat, en part per mitjà de 

polítiques de beques i ajuts. En el cas concret, es va passar de pagar 69.-euros de mensualitat 

durant el curs 13-14, a pagar 227.-euros pel curs 14-15. Quantia, aquesta última, de la qual no 

en van tenir coneixement les famílies fins que van rebre un carta de 4 de setembre de 2014, 

quan el curs ja havia començat.  Segons ha manifestat el propi Ajuntament, en un altra 

expedient, A la sol·licitud de preinscripció ja es demana quina és la jornada que necessiten i 

s’avisa que es tracta d’una opció vinculant a l’hora de realitzar la matrícula i que després no es  
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podrà canviar si no es tracta d’una força major argumentada i existeix la possibilitat de fer el 

canvi a una plaça de matí. Per una banda l‟Ajuntament assegura que totes les dades 

expressades en aquest documents són vinculants durant el curs que s‟inscriu al nen o nena: 

com és el cas de la jornada que s‟escull. Però es matricula al nen o nena sense saber la quota 

exacta que es pagarà. És a dir, un cop entregada la matricula i inscrit el nen o nena a l‟escola 

bressol (maig-juny), l‟Ajuntament no determina quin preu es paga fins que es merita la primer 

quota (setembre). Pel què fa al canvi de jornada completa a jornada de matí, l‟Ajuntament va 

informar que en aquest cas concret, es va valorar i acceptar el canvi de jornada i es va 

comunicar a l’escola amb data 28 d’octubre. Des de llavors l’alumna està assistint al centre 

escolar en jornada de matí. Per tant, en relació a la jornada, el Síndic valora molt positivament 

el fet que l‟Ajuntament hagués finalment acceptat el canvi de jornada. Pel què fa al deute 

pendent, l‟Ajuntament argüeix que Mentre no es resolia la petició de la família, es va deixar en 

suspens el cobrament de les quotes corresponents als mesos de setembre i octubre. Un cop 

resolt el cas, es va comunicar a la família a través de l’escola, que pel deute acumulat 

d’aquests dos mesos (que ascendeix a 454€ i no 900€) es donarien totes les facilitats de 

pagament que necessitessin, només es va posar com a límit que en acabar el curs escolar el 

deute estigués cancel·lat. El Síndic disconforme amb aquesta interpretació, es va estimar la 

queixa presentada, perquè no es pot carregar el cost d‟un servei que no va ser efectivament 

prestat; i imputar els dos mesos que va trigar l‟Ajuntament a prendre una decisió a que se‟n faci 

càrrec econòmicament la peticionaria del canvi de jornada. El Síndic considera que 

l‟Administració ha d‟informar de manera clara les persones dels drets que poden exercir en les 

seves relacions amb l‟Administració i també dels requisits previstos per la legislació per a la 

tramitació de les seves sol·licituds. L‟Administració, en les seves decisions, ha d‟observar i ser 

coherent amb la seva pròpia pràctica administrativa, i ha de respectar les expectatives 

legítimes i raonables que tinguin les persones respecte de la seva actuació. En aquest context, 

el Síndic va recomanar a l‟Ajuntament, que recalculés el deute pendent, tenint present la 

mensualitat de 159.-euros que correspon a mitja jornada,  i acordés un calendari de pagament 

d‟acord amb les necessitats de la ciutadana. A data de tancament de la memòria l‟Ajuntament 

va informar que acceptava la recomanació. 

 

En una altra queixa  2014SDGR00068, per contra, la sol·licitud de reducció de jornada, va ser 

denegada. En un primer moment, a l‟hora de fer la inscripció, es va demanar una plaça de dia 

complert en una escola bressol, però posteriorment per motius personals la ciutadana i mare de 

l‟infant, no va considerar necessari que el seu fill es quedés tota la jornada a l‟escola. Des de 

l‟Ajuntament, li van comunicar que no era possible, i que li seguirien cobrant la jornada 

complerta. Igual que en l‟anterior cas, el Síndic va estimar la queixa presentada, perquè en el 

procés no es garanteix el dret a una bona administració, atès que a l‟hora de fer la matricula els 

ciutadans no disposaven d‟un preu aproximat de la matricula, en canvi era vinculant l‟opció de 

jornada que escollissin els pares o tutors. L‟Ajuntament va manifestar en l‟informe, que els 

darrers cursos, el finançament de l‟estructura i funcionament de les escoles bressol ha variat,  
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augmentant l‟aportació municipal del 31% al 43%. En canvi no fa cap esment en l‟informe, que 

la reducció de les aportacions que el Departament d‟Ensenyament ha fet al municipi, ha donat 

lloc a increments de preus a les llars d‟infants en alguns cassos inassolibles per a les famílies. 

Per tant, l‟increment s‟ha repercutit també a les famílies. Tenint en compte que és vinculant tota 

la informació que s‟inscriu a la matricula, sobretot la jornada en què es vol portar al nen o nena 

a l‟escola bressol, és important determinar quan es donarà un cas de força major, i on està el 

límit per determinar que aquesta existeix l‟únic moment (de força major) on l‟Ajuntament 

considera que es pot canviar la jornada de l‟infant.  Finalment, cal –a criteri del Síndic-, tenir en 

compte l‟interès superior de l‟infant, és a dir,  l‟Ajuntament en aquests casos basa les seves 

decisions només en criteris de sostenibilitat econòmica del servei, deixant de banda, una de les 

funcions principals que és la de promulgar i protegir el benestar de les famílies de la ciutat, i per 

damunt de tot  a l‟infant. Sembla clar que, per interès de l‟infant és molt millor, en aquest cas, 

que aquest estigui amb els pares, gràcies al permís de conciliació de la vida laboral i familiar, 

que en una escola bressol. El Síndic considera que el principi de l‟interès superior de l‟infant, ha 

de fonamentar totes les actuacions en relació als infants. En aquesta línia argumental, el Síndic 

va recomanar a l‟Ajuntament, que si fa els càlculs en funció de les matriculacions, es podria 

establir un tràmit on l‟Ajuntament informés, als ciutadans sobre les quotes aproximades, a fi 

que els pares/mares/tutors poguessin acabar d‟ajustar l‟oferta amb les seves necessitats, i que 

estudiï de nou la possibilitat d‟un canvi de jornada a la promotora de la queixa. I pel curs 2015-

2016 tingui en consideració les argumentacions exposades a fi de garantir el dret a una bona 

administració de la ciutadania, tenint present l‟interès superior de l‟infant per damunt de tot. 

 

 

1.3 Serveis funeraris 

“Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació 

d'informació que afecti la població sigui accessible, eficaç i transparent” 

 

La Constitució reconeix el dret a la protecció 

de la salut, encomana als poders públics 

l‟obligació d‟organitzar i tutelar la salut 

pública a través de mesures preventives i 

les prestacions i serveis necessaris (art.43 

CE). Malgrat que els municipis no tenen 

competències directes en matèria de sanitat 

i salut pública, sí que són competents en 

diverses matèries estretament relacionades 

amb elles, com la protecció de la salubritat 

pública, cementiris i serveis funeraris, 

subministrament d‟aigua i enllumenat públic, 

serveis de neteja viària i recollida i 

tractament de residus, clavegueram i 

tractament d‟aigües residuals. Per tant, salut 

és un dret que correspon a un concepte 

molt ampli i que n‟inclou tant la protecció, la 

promoció, així com la restitució. Es tracta 

d‟un àmbit que pot quedar afectat per 

múltiples factors, i que requereixen 

actuacions integrades en àmbits molt 

diversos, motiu pel qual, hi ha moltes 

queixes que malgrat tractin temes diversos i 

no específicament de la salut, es refereixen  
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en realitat a aspectes que hi estan 

estretament vinculats. De totes les matèries 

de les que n‟és competent el municipi, 

destaquen les nombroses queixes en l‟àmbit 

dels serveis funeraris durant el 2014 que 

s‟han presentat al Síndic. L‟Ajuntament de 

Sabadell té atribuïda la titularitat del servei 

de cementiri pel Reglament del Cementiri 

Municipal, de conformitat amb el que preveu 

la legislació de règim local. No obstant, 

l‟Ajuntament gestiona el servei de forma 

indirecta i al 2009 va aprovar l‟adjudicació 

definitiva de la gestió del servei de cementiri 

municipal a l‟empresa Torra SA.  Però la 

concessió, no ha de comportar una limitació 

dels drets i garanties de cara als ciutadans i 

ciutadanes, que han de poder fer valer els 

seus drets, davant d‟aquestes empreses de 

la mateixa manera que davant de 

l‟Ajuntament. 

 

Arrel d‟una queixa corresponent a l‟any 2013, concretament la 2013SDGR00178, el Síndic 

després d‟admetre-la a tràmit, i un cop analitzat el cas amb l‟informe municipal en mà, va 

advertir a l‟Ajuntament que no comparteix el criteri municipal en quan al límit temporal de la 

concessió de les sepultures anteriors a l‟any 1988. En el cas concret, el ciutadà va presentar la 

queixa adduint que des de la concessionària se li va informar que l‟any 2013, vencia la 

concessió del seu nínxol. El ciutadà va formular al·legacions per no estar-hi d‟acord, ja que el 

títol, era de l‟any 1963, i en el mateix, constava que aquest era a perpetuïtat. Alhora, quan l‟any 

2001 va fer un canvi de nom a favor seu, en el títol consta que es traspassa la concessió per un 

màxim de 20 anys. Aquests dos conceptes, considerava que duien a confusió, i en qualsevol 

cas, no entenia que des de TORRA, SA li sol·licitessin la renovació de la concessió. A parer 

seu ni havien transcorregut 99 anys des de l‟any 1963, ni 20 des del 2001, per tant, entenia que 

la seva concessió no estava vençuda. Segons l‟Ajuntament en el moment de la concessió 

(1963) el termini era de cinquanta anys, per tant aquesta caduca al 2013. Després de sol·licitar 

l‟informe oportú, el Síndic va estudiar el tema i va resoldre estimar la queixa presentada, atès 

que, davant la inexistència de norma legal o reglamentària en la data 27 d‟abril de 1963 

(moment d‟atorgament de la concessió), que establís una limitació temporal a aquesta 

concessió administrativa, al títol de propietat, se li ha d‟aplicar la duració màxima, és a dir els 

99 anys que proclama la jurisprudència. La normativa prevista en el moment de l‟atorgament, 

preveia el caràcter perpetu del dret funerari, la qual cosa no implica que l‟adquisició a 

perpetuïtat suposi una vigència indefinida durant anys, sinó que ha d‟entendre‟s que existeix el 

límit màxim temporal de 99, el qual transcorregut s‟ha d‟entendre recuperada la lliure disposició 

per l‟Ajuntament. Pel què fa referència a la limitació temporal dels 20 anys, l‟Ajuntament va 

informar que quan es traspassa provisionalment la concessió per un període determinat (en 

aquest cas 20 anys), el que es traspassa és la titularitat, però res té a veure amb el termini de 

la concessió del títol.  

 

No és possible doncs, a criteri del Síndic, invocar la limitació temporal dels 50 anys, com fa 

l‟Ajuntament, establerta a l‟article 114 del Decret de 17 de juny de 1955, que va aprovar el 

Reglament de serveis de les corporacions  locals, atès que en cap cas no es referia al règim de  
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concessions de béns de domini públic, sinó a les concessions administratives per la gestió 

indirecta dels serveis públics, inaplicable al supòsit que ens ocupa de concessió de domini 

públic. Igualment, no és possible aplicar, com afirma l‟Ajuntament, les limitacions temporals que 

es deriven del Reglament de Patrimoni de les entitats locals Decret 336/88 de 17 d‟octubre, on 

a l‟article 61 c) limita a 50 anys la durada de les concessions de domini públic, i que va entrar 

en vigor el 3 de desembre de 1988, ja que es tracta d‟una norma apareguda 20 anys després 

de la concessió objecte d‟aquesta queixa. Per tant, no es pot aplicar retroactivament en 

perjudici dels drets subjectius adquirits pels titular d‟aquest títol, i sense que el propi Reglament 

estableix la seva aplicació retroactiva. Per tot el Síndic va recomanar a l‟Ajuntament, en 

aplicació de la llei i la jurisprudència que consideri el moment de la concessió el 27/03/1963 per 

un termini de 99 anys, i per tant, deixi sense efectes els actes de renovació de la concessió que 

hagi iniciat contra el promotor de la queixa, atès que aquesta no venç fins el 27/03/2062.  

A la vista de la recomanació, l‟Ajuntament assenyala que sempre ha complert amb la llei i la 

jurisprudència, i una cosa diferent és la interpretació que ell fa de les normes aplicables a cada 

cas concret, no acceptant la recomanació del Síndic. 

 

A la vista de la repercussió mediàtica d‟aquest cas, el Síndic ha rebut moltes queixes 

relacionades amb aquesta temàtica durant l‟any 2014. Queixes amb idèntic contingut a les que 

s‟ha donat curs per ser concessions de sepultures atorgades als volts dels anys 60, que 

l‟Ajuntament, a través de l‟empresa concessionària considera que han vençut i s‟han de 

renovar pel transcurs de 50 anys, en són alguns exemples els expedients a la institució 

2014SDGR00167,2014SDGR00009, 2014SDGR00179, 2014SDGR00168, 2014SDGR00173, 

2014SDGR00175, 2014SDGR00176, 2014SDGR00181,2014SDGR00130. 

 

1.4 Convivència 

“Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de 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. 

Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de 

proximitat altament qualificats, amb missions d'agents de seguretat i 

convivència” 
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La convivència és un valor que va més 

enllà de la mera tolerància i ens ha de 

portar a saber conviure entre tots. I força 

queixes rebudes pel Síndic revelen i 

destil·len problemes de convivència. Són 

expedients que majoritàriament, els trobem 

en temes de disciplina urbanística o en 

qüestions de contaminació acústica o 

ambiental, però també de queixes que 

provenen de ciutadans que denuncien un 

altre veí o es denuncien mútuament. En 

cada cas cal veure quin nivell d‟intervenció 

municipal s‟ha d‟exigir en casos com els 

sorolls a la nit, crits, festes particulars, o 

altres conflictes de convivència veïnal, ja 

que en principi, cap activitat de la ciutat és 

aliena a la intervenció municipal. Aquesta 

intervenció s‟ha de donar, amb 

independència que els pertorbadors de la 

convivència compleixin amb les ordres 

municipals. L‟administració no pot excusar-

se en què no sanciona un ciutadà, que 

provoca alteracions en la convivència d‟un 

barri, adduint que no complirà amb les 

sancions; perquè això provoca el descrèdit 

municipal. I més enllà de les sancions 

concretes que preveu l‟ordenança per 

aquells qui amb la seves accions 

provoquen conflictes de convivència, el 

Síndic proposa la figura dels educadors 

socials en els districtes, per evitar, prevenir 

i solucionar aquell conflictes que afecten o 

venen provocats per una comunitat 

concreta.  

 

L‟Ajuntament ha de vetllar per preservar 

l‟espai públic com a lloc de convivència i 

civisme, on totes les persones puguin 

desenvolupar en llibertat les seves 

activitats de lliure circulació, d‟oci, de 

trobada i d‟esbarjo, amb ple respecte a la 

dignitat i als drets dels altres. Però d‟altra 

banda, també cal recordar a la ciutadania, 

la necessitat que tothom assumeixi 

determinats deures de convivència i de 

respecte a la llibertat, la dignitat i els drets 

reconeguts als altres, així com al 

manteniment de l‟espai públic en 

condicions adequades. 

 

En aquesta secció el Síndic ha rebut 27 

queixes. Dins el capítol de la convivència 

trobem un gruix important que es deriven 

d‟una manca d‟actuació per part de 

l‟Ajuntament, especialment en temes de 

contaminació acústica i disciplina 

urbanística. Per tant, es tracta de greuges 

que s‟haurien pogut evitar amb una 

intervenció eficaç per part de l‟ens local. 

Alguns expedients il·lustratius són els que 

figuren a continuació i el contingut dels 

quals es tractarà en els apartats següents 

de disciplina urbanística i contaminació 

acústica.  

 

En aquest àmbit, el síndic insisteix a 

l‟Ajuntament que no pot derivar a la via civil 

aquells conflictes entre veïns que es 

produeixen com a conseqüència de 

l‟incompliment de les ordenances 

municipals. I valora molt positivament les 

diferents tècniques de resolució de 

conflictes dels què l‟Ajuntament es pot fer 

valer per solucionar les discrepàncies entre 

veïns, sempre que els veïns acceptin 

aquesta via per resoldre el conflicte. Durant 

el 2014, s‟han fet assessorament i s‟han 

derivat al servei de mediació de 

l‟Ajuntament diversos casos atesos a 

l‟oficina.  
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Centre de culte.- Representants de  veïns de la Ronda Collsalarca van presentar una queixa al 

Síndic ( 2014SDGR00141) preocupats pel destí que es vol donar a un local situat a aquest 

carrer; atès que anteriorment el barri havia patit molts problemes de convivència a causa de 

l‟activitat que s‟hi duia a terme. El Síndic, arrel d‟aquesta queixa, va demanar a l‟Ajuntament un 

informe amb indicació de l‟ús que es pretenia donar a la instal·lació i quines activitats estarien 

permeses en aquest emplaçament. L‟Ajuntament va respondre determinant que aquest local no 

havia presentat cap inici d‟activitat, i que només es podrien pronunciar quan es comencés a 

portar a terme certa activitat, segons el que estableix el Pla General d‟Ordenació de Sabadell. 

El Síndic determina que si no hi ha llicencia no es pot dur a terme cap activitat en 

l‟emplaçament esmentat. Per tant, el Síndic va suggerir que es portés a terme un seguiment 

intensiu d‟aquest emplaçament, especialment si hi havien denuncies per part dels veïns a la 

Policia Municipal, que alertessin d‟alguna activitat. 

 

Civisme.- Un ciutadà va presentar una queixa (2014SDGR00107) a l‟Oficina del Síndic 

Municipal adduint que els veïns de la zona, de forma reiterada, han posat de manifest a 

l‟Ajuntament, els problemes de convivència que hi ha a la plaça Josep Masllovet. En especial, 

denuncien: els vehicles que entren a la plaça; el “botellón” que es fa a la zona; la destrossa de 

mobiliari urbà en general, i els propietaris de gossos poc cívics que deixen campar els animals 

lliurement. En primer lloc, en relació als vehicles que estacionen indegudament damunt la plaça 

Josep Masllovet, aquest fet va quedar acreditat per l‟extens reportatge fotogràfic aportat al 

Síndic per part dels veïns. Resulta evident que els vehicles aparquen sobre la vorera, infringint 

reiteradament l‟ordenança de circulació. En segon lloc, l‟Ajuntament és responsable dels 

manteniments de la via pública, responsabilitat que comporta entre d‟altres, dur a terme els 

treballs de reparació i conservació dels elements que conformen el mobiliari urbà. Així ho 

estableix la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l‟Ordenança municipal 

d‟ocupació de les vies i espais públics de Sabadell. Per tant, existeix una regulació específica 

per totes les conductes que denuncien els veïns d‟aquesta queixa, i hi ha un règim sancionador 

previst a l‟efecte. En concret, a l‟article 8, parla del manteniment de les vies i els espais d‟ús 

públic, i preceptua que: Correspon a l‟Ajuntament portar a terme els treballs de reparació, 

conservació i neteja de les vies i dels espais públics que són de titularitat municipal i dels 

elements que la configuren.  I a l‟article 10, estableix que, com a regla general, és prohibit 

danyar, enlletgir, embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, els espais d‟ús públic, com també 

els elements que contenen. Pel què fa al civisme és molt important la prevenció. Les normes 

són necessàries, i són un bon instrument per lluitar contra l‟incivisme, però l‟Ajuntament ha de 

fer complir el què ha dictat, de forma que la manca de control  origina un descrèdit envers 

l‟Ajuntament.  L‟Ajuntament ha de vetllar per preservar l‟espai públic com a lloc de convivència 

de civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure 

trobada, esbarjo i oci, amb respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat 

d‟expressions i formes de vida diverses. Però també cal educar i que tothom assumeixi els 

deures de convivència i respecte, així com el de manteniment de l‟espai públic. La Plaça  
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Masllovet és una àrea freqüentada per ciutadans de totes les edats on es troben persones 

grans i petites, i per tant, aquests espais han de ser segurs. Per això l‟Ajuntament ha de tenir 

una especial cura a garantir la neteja i la presència dels animals de companyia segons les 

normatives establertes, per evitar que hi hagi defecacions dels animals i que aquestes afectin la 

neteja i salubritat de l‟espai. El Síndic amb tots aquests elements, va estimar la queixa ja que 

l‟Ajuntament no fa complir la normativa existent en matèria de circulació de vehicles, ni 

d‟Ordenança d‟Ocupació de les vies i espais públics; i va recomanar que sancioni les 

conductes descrites com: l‟aparcament dels vehicles damunt les voreres; així com els 

propietaris de gossos amb conductes incíviques; aquells que destrossin el mobiliari urbà; i les 

persones que consumeixin alcohol a la via pública. Alhora el Síndic va recomanar una 

presència més activa de la policia de proximitat per prevenir delictes i que permeti actuar com a 

policia d‟educació cívica, com preveu la Carta europea de la Salvaguarda dels drets a la ciutat. 

 

Una altra queixa 2014SDGR00174, que denuncia uns fets, molt similars als de l‟anterior queixa, 

són els problemes de convivència amb un grup de persones que segons afirmen els veïns, 

embruten la plaça, fumen substàncies estupefaents, s‟encaren amb els veïns...etc a la Plaça 

Magdalena Calonge, al barri de la Serra d‟en Camaró. A data de tancament de la memòria, 

l‟expedient resta pendent de resoldre, a l‟espera de rebre l‟oportú informe sol·licitat a 

l‟Ajuntament. A l‟espera del mateix, el Síndic s‟ha reunit amb la Presidenta del Districte, la 

Coordinadora del districte, la Policia municipal i els veïns, en ares a buscar la millor solució per 

tots els agents implicats. 
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2.-ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS 

 

2.1 Responsabilitat patrimonial 

“Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l'activitat 

administrativa. Els ciutadans i ciutadanes han de poder conèixer els seus drets 

i obligacions polítiques i administratives, mitjançant la publicitat que es fa de 

les normes municipals, que han de ser comprensibles i actualitzades de forma 

periòdica” 

 

Quan parlem de responsabilitat patrimonial 

ens referim a aquella responsabilitat de 

l‟Administració per acció o omissió dels 

funcionament dels serveis públics. L‟article 

106.2 de la Constitució estableix:  Els 

particulars, en els termes establerts per la 

llei, tindran dret a ser indemnitzats per 

qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 

dels seus béns i drets, llevat dels casos de 

força major, sempre que la lesió sigui 

conseqüència del funcionament dels serveis 

públics. Per tant, la configuració 

constitucional preveu la possibilitat d‟aquest 

règim de responsabilitat de l‟administració 

sempre que el dany sigui conseqüència del 

funcionament del servei públic, és a dir, que 

existeixi una relació de causalitat entre la 

lesió i l‟activitat o inactivitat administrativa. I 

per articular aquesta previsió el Títol X de la 

Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim 

jurídic de les administracions públiques i el 

procediment administratiu comú, preveu en 

el seus articles 139 i següents un 

procediment per fer efectiu aquest dret dels 

ciutadans.  

Durant el 2014 el Síndic ha rebut 3 queixes relatives a reclamacions de responsabilitat 

patrimonial tramitades per l‟Ajuntament, i amb les quals els ciutadans es mostraven 

disconformes. No obstant, ha atès nombroses consultes de desperfectes a la via, i caigudes a 

conseqüència d‟aquests, que el Síndic ha derivat a l‟Ajuntament perquè, en primer lloc, els 

ciutadans cursessin l‟oportuna reclamació a l‟ens local. El Síndic també ha tramitat un 

expedient 2014SDGR00137, on el ciutadà havia posat en coneixement de l‟Ajuntament, a 

través d‟una instància, els desperfectes en la vorera del carrer on viu, sense que l‟Ajuntament li 

hagués contestat, transcorreguts més de 3 mesos. El Síndic, una vegada més, va advertir a 

l‟Ajuntament que ha de donar resposta escrita a les qüestions que les persones li plantegin 

també per escrit, tant en el marc d‟un procediment administratiu, com quan formulin 

suggeriments, propostes, queixes o demandes d‟informació.  I l‟Administració ha de complir els 

terminis de tramitació previstos i no pot justificar- ne l‟incompliment en la manca de mitjans o la 

inadequada organització dels seus serveis, recordant el Codi de bones pràctiques  
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administratives del Síndic de greuges Catalunya. Alhora, l‟art. 54 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala 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, reguladora de les Bases de Règim Local en relació a la pavimentació de 

les vies públiques (SSTS de 10 novembre i 22 de novembre de 1994 – Art. 8749 i 10703). 

Presumpta manca de relació causal.- En dues de les queixes presentades (2014SDGR00133 

2014SDGR00126), pròpiament de responsabilitat patrimonial, els problemes són comuns. Per 

una banda, el motiu de la desestimació sempre és el mateix: que l‟Ajuntament ha considerat 

que no s‟havia acreditat la relació de causalitat entre la lesió i l‟activitat administrativa. I en 

segon lloc, l‟altra irregularitat que sempre detecta el Síndic en aquestes queixes, és la manca 

de resolució de la reclamació, en termini.  

En tots els casos, el Síndic va estimar la queixa, en primer lloc perquè l‟Ajuntament de Sabadell 

s‟havia excedit en el termini màxim establert per resoldre expressament els procediments de 

responsabilitat patrimonial, que són 6 mesos, 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.  I va 

recordar a l‟Ajuntament l‟obligació de dictar resolució expressa en tots el procediments i a 

notificar-los dins del termini establert legalment. A més, també va informar que 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, LRJPA. I en segon lloc va estimar les queixes perquè l‟art. 

54 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala 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, reguladora de les Bases de Règim Local 

en relació a la pavimentació de les vies públiques (SSTS de 10 novembre i 22 de novembre de 

1994 – Ar. 8749 i 10703). A la vista dels fets i de les queixes, el Síndic va recomanar en tots els 

expedients, resoldre les reclamacions de forma expressa i notificar dins del termini establert per 

legislació vigent (art. 42 i 43 Llei 30/92); i que vetlli per prestar correctament el servei de 

pavimentació de la via pública, que arrangi urgentment aquells defectes existents a la 

pavimentació de via pública, especialment aquells que siguin susceptibles de provocar 

caigudes als vianants. En un dels expedients, l‟Ajuntament va al·legar que el dany no era 

imputable a la seva actuació sinó que tenia l‟origen en la intervenció d‟un tercer, aliè al 

funcionament del servei públic. Argumentant que la caiguda quedava fora de l‟àmbit d‟actuació 

municipal, perquè s‟havia produït en un gual. El Síndic però considera que no podem perdre de  
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vista que si bé és cert que la caiguda es va produir en l‟àmbit d‟un gual, l‟Ajuntament no pot 

traslladar la responsabilitat al propietari d‟aquest, a l‟empara de les condicions generals de la 

llicència, ja que en última instància és l‟Administració qui ha de vetllar pel correcte servei de 

pavimentació de la via pública, especialment aquells que siguin susceptibles de provocar 

caigudes als vianants. I recorda que en aquests casos, en l‟administració concorren dos títols 

d‟imputació: per una part, la seva condició de titular del domini públic, i el deure de conservar i 

mantenir l‟espai públic; per tant, la causa del dany ha estat el funcionament del servei públic, i 

no l‟actuació d‟un particular que perjudica les condicions d‟ús. 

Exigibilitat a entitats de l‟ assegurança de responsabilitat patrimonial per actes a la via 

pública.- Finalment, destacar en aquest apartat de responsabilitat patrimonial, una actuació 

d‟ofici, que el Síndic va obrir per múltiples queixes en relació a l'assegurança que l'Ajuntament 

presumptament sol·licitava a les entitats que volen desenvolupar una activitat a la via pública. 

Algunes entitats, van posar de manifest que l‟Ajuntament, malgrat tenir contractada una pòlissa 

general de responsabilitat, continuava sol·licitant a les entitats, una pòlissa expressa per cada 

cas concret. Després d‟estudiar el seu cas, el Síndic va comprovar que l‟Ajuntament havia 

contractat una assegurança per donar cobertura a la responsabilitat civil de les entitats de 

Sabadell que fan actes i activitats al carrer i equipaments municipals. En aquest sentit, la 

pòlissa s'aplica a la responsabilitat civil derivada de les activitats realitzades per les 

Associacions de veïns, agrupació de veïns no constituïts en associacions, entitats culturals, 

juvenils, de cooperació i participació, i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les 

anteriors que actuïn en el municipi de Sabadell.  No obstant, caldrà que les entitats contractin 

una pòlissa especial en els supòsits que queden exclosos de la pòlissa municipal, i que es 

concreten en les reclamacions per responsabilitats derivades de: L'organització d'actes on es 

faci servir material pirotècnic; Responsabilitat civil que pugui incumbir als pirotècnics 

encarregats del tret dels focs artificials; Perjudici patrimonial pur; Responsabilitat derivada del 

llançament d'objectes, a excepció de caramels, dolços, serpentines i confetis; Responsabilitat 

civil derivada d'activitats de castellers.  Per tant, el Síndic va considerar que l‟Ajuntament no 

podia sol·licitar una pòlissa concreta a cada entitat per desenvolupar activitats a la via pública, 

si les entitats i les activitats que desenvolupen queden incloses en la pòlissa que ha contractat 

el propi Ajuntament. Però en canvi, sí que ho pot fer, i per tant, demanar una pòlissa addicional 

si les entitats realitzen alguna de les activitats excloses i enumerades més amunt. 
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2.2 Gestió tributària 

“Les ciutats signatàries es comprometen, en nom del respecte de la igualtat de 

tots els ciutadans i ciutadanes davant les càrregues públiques, a no permetre 

que els àmbits o activitats de la seva competència escapin a la legalitat en 

matèria social, fiscal, ambiental o de qualsevol altre ordre; i actuen de manera 

que les àrees d'excepció a la legalitat desapareguin allà on existeixen” 

 

La Llei General tributària, a la Disposició 

Addicional Quarta, estableix que les entitats 

locals, dins de l‟àmbit de les seves 

competències poden desenvolupar allò 

establert a la llei mitjançant l‟aprovació de 

les corresponents ordenances fiscals. Per 

tant, la gestió, la liquidació, la inspecció i la 

recaptació de tributs locals es regeix per la 

Llei General tributària -i demés lleis de 

l‟estat-; les ordenances fiscals dictades en 

desenvolupament de les mateixes; i les 

disposicions dictades per desenvolupar la 

LGT com el RD 1065/2007 i el RD 

939/2005. 

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 (les multes). En aquest apartat es tracten els expedients relacionats amb 

els impostos i taxes, i en un capítol posterior, les queixes relacionades amb les multes de 

trànsit.  

Són diverses les queixes que ha rebut el Síndic durant l‟any 2014 en què la ciutadania 

considera que l‟Agència Tributària de Sabadell lesiona els seus drets com a contribuents. En 

concret s‟han presentat 8 queixes en aquest àmbit. Una part de les queixes fa referència a la 

disconformitat dels ciutadans per errors en el procediment, perquè no estan conformes amb el 

càlcul dels impostos, o per embargament del compte corrent sense previ notificació de 

l‟existència d‟un deute pendent. En l‟àmbit de la gestió tributària, cal advertir que l‟Ajuntament 

encara no ha respost a la queixa de l‟expedient 2013SDGR00061, en el que el promotor de la 

queixa, denunciava que l‟any 2012 l‟Ajuntament de Sabadell no va enviar el calendari fiscal als 

contribuents i, casualment, van canviar les dates de pagament d‟alguns impostos. Aquest fet va 

suposar que s‟abonessin fora de termini els tributs, ja que el ciutadà promotor de la queixa no 

tenia els rebuts domiciliats. En data 26 d‟abril de 2013, el Síndic va sol·licitar l‟informe oportú 

respecte al cas, i a dia de tancament de la memòria, encara no ha rebut resposta, malgrat que 

l‟article 14 del Reglament de Síndic estableix que l‟informe s‟ha d‟emetre en el termini d‟un 

mes, el què suposa una obstaculització a les tasques del Síndic. 
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També s‟han realitzat assessoraments en quan 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 deute. 

Reclamació de la taxa d‟escombraries d‟un pis que no era del ciutadà.- Un ciutadà va 

presentar una queixa a l‟Oficina del Síndic 2014SDGR00072, adduint que l‟Ajuntament li exigia 

el pagament de la taxa de residus del 2010 fins al 2013, d‟un pis que, no només no era seu des 

del 16 de juliol de 2002, sinó que era un pis que ja no existia. Després de la intervenció del 

Síndic, i que aquest hagués sol·licitat l‟oportú informe, l‟Ajuntament va anular els rebuts 

pendents dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013. El Síndic constata que en moltes ocasions, les 

queixes que tramiten el ciutadans a l‟Ajuntament no són revisades sinó és perquè es tramiten a 

través del Síndic. En aquest sentit, el Síndic manifesta el seu descontentament perquè les 

al·legacions dels ciutadans massa sovint no són preses en consideració. 

Impagament de la taxa d‟escombraries i embargament del compte d‟una persona 

beneficiaria de prestacions d‟emergència social. La promotora de la queixa va explicar al 

Síndic que l‟Ajuntament li havia embargat el compte corrent per impagament de la taxa 

d‟escombraries relatiu al període 2012-2013, i segons manifestava, sense previ avis del deute 

pendent. Rebut l‟informe municipal, el  Síndic va estimar la queixa, i va considerar que hi havia 

greuge. Els serveis socials de l‟Ajuntament sabien de la precària situació econòmica per la que 

estava passant la ciutadana, sense que ningú li informés de la possibilitat de sol·licitar la 

bonificació de la taxa de residus, ni sobre el procediment de constrenyiment de la taxa de 

residus. Per tant, el Síndic va considerar que no és eficaç ni congruent que l‟Ajuntament 

embargui i al mateix temps esmerci recursos en favor de qui ha estat embargat. Així, com que 

l‟extinció del deute també pot venir donada pel pagament o compliment, però també per 

insolvència, el Síndic va estimar la queixa presentada. L‟Administració, ha d‟adoptar mesures 

per oferir als contribuents, facilitats perquè puguin complir les seves obligacions fiscals. Per 

garantir el dret a una bona administració cal que l‟Ajuntament actuï de forma que els 

departaments estiguin entrellaçats, i no es produeixin incongruències com les esmentades. Els 

ciutadans i ciutadanes tenen dret a conèixer de l‟existència dels seus drets, sobretot, si des de 

serveis socials, es fa un seguiment de la persona i se li han abonat prestacions econòmiques 

d‟urgència social. Per tot, el Síndic va recomanar que des de l‟Agència Tributària, es concretés 

una cita amb la ciutadana a fi d‟analitzar la situació concreta. I en cas que existís una part del 

deute, es valorés la possibilitat que, en cas de persistir la situació de vulnerabilitat econòmica, 

es declarés la baixa provisional o definitiva del crèdit. I en cas que l‟estat d‟insolvència s‟hagués 

superat, el Síndic va recomanar que es pactés un calendari de pagament d‟acord amb les 

possibilitats i la capacitat econòmica real de la ciutadana. 

IBI i finca afectada per un Pla especial.-  Una ciutadana va presentar una queixa a l‟Oficina 

del Síndic adduint que, juntament amb altres persones és copropietària d‟un immoble, qualificat  
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com a urbà, del qual n‟estan pagant el corresponent rebut de l‟IBI (Impost sobre Béns 

Immobles), però segons afirmava la reclamant està afectat per un pla especial, i l‟Ajuntament el 

destinarà a equipaments. Aquesta qualificació impedeix que la propietat no en pugui fer cap ús, 

ni gaudi. El Síndic després de sol·licitar el corresponent informe, va estimar que hi havia greuge 

i va recomanar a l‟Ajuntament de Sabadell, que en ares a garantir el dret a una bona 

administració, es reunís amb la interessada i amb la resta de copropietaris, per explicar-los la 

situació de l‟immoble i la previsió que hi havia en quan a l‟expropiació. El Síndic entén que el fet 

imposable de l‟IBI es va meritar però considera que en termes de justícia social i bona 

administració, s‟hauria de poder articular algun sistema com la bonificació de l‟impost a través 

de les ordenances, en casos com el que ens ocupa, on el propietari només té càrregues, i ha 

de mantenir els terrenys en bones condicions;  ha de pagar els impostos, però per contra no 

pot exercir lliurement el seu dret de propietari perquè aquest s‟ha limitat amb una qualificació 

urbanística que impedeix fer-ne ús o alienar-lo.  
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3.-URBANISME I HABITATGE 

“Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat 

que garanteixi  una relació harmoniosa entre l'hàbitat, els serveis públics, els 

equipaments, els espais verds i les estructures destinades als usos col·lectius” 

 

L‟urbanisme és una funció pública que 

incideix de ple en el dret individual de la 

propietat. N‟és una mostra destacada la 

consideració que la propietat té una “funció 

social” per la qual als propietaris, no només 

els són reconeguts drets sinó que han de 

fer front a determinades càrregues 

urbanístiques (construcció d‟habitatge 

protegit, cessió de sòl i d‟aprofitament 

urbanístic, entre d‟altres) que tenen com a 

finalitat beneficiar al conjunt dels ciutadans. 

I els ens locals tenen responsabilitat i poder 

de decisió en la promoció pública 

d‟habitatges, en la promoció de sòl barat i 

planificació i gestió d‟habitatge, en la 

inspecció i control de les condicions 

d‟habitabilitat dels habitatges, a més de 

competències en la rehabilitació de barris i 

altres àrees urbanes. 

 

Aquest tercer capítol engloba aquelles 

queixes que es deriven bàsicament de 

l‟activitat econòmica i de l‟habitatge. Un 

gruix molt important de queixes, fa 

referència a la disciplina urbanística, de la 

que s‟han obert 8 queixes. També hi ha 

l‟apartat de contaminació acústica que 

aglutina un volum important de queixes. I a 

continuació i separat per tres apartats més, 

hi ha les queixes relatives als habitatges, 

desglossat en les queixes per habitatge 

social, ocupacions molestes i immobles 

abandonats. 

 

3.1. Llicències 

Dins l‟àmbit d‟actuació de llicències ens trobem, per una banda, amb totes aquelles queixes 

referides a l‟edificació i a l‟habitatge, és a dir, amb la intervenció de l‟administració en l‟activitat 

privada a través de les pròpies llicencies urbanístiques i d‟activitats, i per altra, tot el tema de la 

disciplina referit a les mateixes. Les funcions que inclou aquesta última són vetllar pel 

compliment de la normativa urbanística en actes d‟edificació i ús del sòl, vetllar pel compliment 

de la normativa relacionada amb les diferents activitats, tramitar els expedients de disciplina, 

dictar ordes d‟execució, sancionar les infraccions administratives, fer declaracions de ruïna 

d‟immobles, i inspeccionar tot tipus d‟obres i activitats per comprovar-ne l‟adequació a la 

normativa vigent. En l‟apartat de contaminació acústica hi figuren els expedients més 

il·lustratius que conjuminen problemes de disciplina i que alhora afecten també el Servei de 

Sostenibilitat i Gestió d‟Ecosistemes. 

 

En aquest apartat s‟han tramitat 8 queixes. El Síndic ha rebut queixes de titulars d‟activitats que 

els havia estat denegada l‟autorització de terrasses, altres manifestaven situacions de  
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permissivitat municipal davant d‟incompliments normatius en quan a la instal·lació de les 

terrasses, i també queixes de veïns per les molèsties que els ocasionen les terrasses –temàtica 

que es desenvoluparà en el capítol 3.3 de contaminació acústica-. 

 

Denegació de la llicència d‟instal·lació de terrassa.- Una ciutadana va presentar una queixa 

2014SDGR00082, adduint que se li havia denegat la llicència d‟ocupació de la via pública per 

tal de poder col·locar  unes cadires i taules a l‟exterior del seu negoci. La denegació es 

fonamentava en que l‟amplada de la vorera era inferior a tres metres. La queixa es basava en 

el sentiment de discriminació que la ciutadana sentia en relació a altres establiments que, 

segons ella, tenien taules i cadires a l‟exterior del seus bars i tampoc complien la normativa. 

Després d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que no existia greuge en l‟actuació de 

l‟Ajuntament de Sabadell atès: l‟Ordenança Municipal d‟ocupació de les vies i els espais públics 

de Sabadell;  i, atès que la resolució de l‟Ajuntament de denegació de l‟autorització; s‟ajustava 

plenament al dret, i no suposava cap discriminació en relació a la resta d‟establiments. Es va 

denegar la llicència municipal de terrassa a l‟establiment de la promotora de la queixa,  ja que 

l'amplada de la vorera era inferior a 3 metres, per la qual cosa, en cas d'instal·lar taules i 

cadires no quedaria garantit espai suficient pel pas dels vianants, segons s'estableix a 

l‟ordenança Municipal d‟ocupació de les vies i espais públics i d'altra normativa d'aplicació. No 

obstant, es va informar que es podia sol·licitar el permís per a la instal·lació d'una tarima a la 

calçada, ja que la ubicació compliria els requisits per a la instal·lació d'aquest tipus de mobiliari. 

En relació a l‟establiment que la ciutadana adduïa que tenia llicència de terrassa malgrat no 

complir els requisits mínims d‟amplada de vorera, cal dir que la llicència també li va ser 

denegada, i el fonament de denegació va ser el mateix que el  de la promotora de la queixa, és 

a dir, que la vorera era inferior als 3 metres. Per tant, l‟actuació municipal va ser ajustada a dret 

i el Síndic va desestimar la queixa. 

 

Llicència d‟obres majors.- Un ciutadà va presentar una queixa (2014SDGR00125), al Síndic, 

adduint que el mes de març de 2014 havia sol·licitat una llicència d‟obres majors per a reformar 

el seu habitatge. Al·legava que la llicència no estava concedida perquè calia un informe 

favorable en matèria de servituds aeronàutiques. El promotor de l‟expedient es queixava de la 

manca d‟informació, des d‟un inici, de l‟obligatorietat d‟aquest informe; també de l‟exigència 

d‟aportar-lo, en tant que no s‟incrementa l‟alçada de l‟edificació ni s‟havien d‟utilitzar grues per a 

realitzar les obres; i finalment es mostrava disconforme amb l‟assessorament i el tracte rebut 

per part de l‟Ajuntament.  El Síndic va admetre a tràmit la queixa i va sol·licitar l‟oportú informe 

a l‟Ajuntament en data de 7 d‟octubre de 2014, i a data de tancament de la memòria no s‟havia 

rebut resposta, el què suposa una obstaculització a les tasques del síndic i una vulneració de 

l‟article 14 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell, on estableix que 

l‟Ajuntament disposa del termini d‟un mes, perquè elabori i presenti un informe justificatiu. 
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3.2. Disciplina urbanística 

“Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació dels ciutadans i 

ciutadanes, una planificació i una gestió urbanes que assoleixin l'equilibri 

entre l'urbanisme i el medi ambient” 

 

La disciplina urbanística és el conjunt de 

mesures, previstes en normes 

administratives però també penals, per 

protegir i fer complir l'ordenament 

urbanístic, és a dir, la regulació 

establerta de l'ordenació del territori i 

l'urbanisme. En sentit estricte, fa 

referència a l'exercici de tres potestats 

administratives: la inspecció urbanística, 

la restauració de la legalitat (física o 

jurídica) infringida, i la potestat 

sancionadora. En sentit més ampli, 

engloba també la potestat d'intervenció 

administrativa en l'activitat urbanística 

mitjançant la tècnica de les 

autoritzacions i llicències prèvies per als 

actes d'edificació. Els municipis són 

responsables de l‟ordenació, la gestió, 

l‟execució i la disciplina urbanístiques. 

Aquestes funcions es reparteixen entre 

el ple i l‟alcalde. La disciplina urbanística 

queda destinada a l‟estudi  de la 

llicència urbanística i les mesures de 

protecció de la legalitat. La disciplina 

urbanística es entesa com una eina útil i 

esdevé un punt bàsic en els àmbits de 

d‟urbanisme.  

 

Les queixes presentades, un total de 8, 

en aquest apartat, fan referència al mal 

estat de conservació de les finques; a 

l‟incompliment de la resolució municipal, 

el retard de la resposta municipal o la 

manca d‟aquesta resposta;  alhora, el 

Síndic també ha topat amb la manca 

d‟eficàcia municipal per obligar a 

restituir la legalitat física alterada;  amb 

el retard en la tramitació dels 

expedients; obres il·legals; i la manca 

d‟incoació dels corresponents 

expedients de disciplina urbanística. 

 

A banda dels expedients resolts, hi ha alguns expedients pendents d‟informe a data de 

tancament de la memòria, dels quals el Síndic no ha rebut el corresponent informe per part de 

l‟Ajuntament. En són alguns exemples els que es reprodueixen a continuació. En un primer cas, 

el ciutadà va presentar la queixa (2014SDGR00170) on es manifestava que havia presentat 

instància a l‟Ajuntament exposant la discrepància amb el seu veí en quan a la instal·lació d‟un 

cablejat per damunt de la seva façana, i de la qual no n‟havia obtingut resposta municipal. Un 

segon expedient denunciava la il·legalitat d‟unes obres; el veí havia construït unes finestres 

sobre la paret mitgera de casa seva i no eren legalitzables segons el Decret 433/2012 de 9 de  

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3_del_territori&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
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maig de 2012. En un tercer expedient il·lustratiu (2014SDGR00047), la ciutadana va presentar 

una queixa perquè el veí del seu immoble tenia col·locades plaques de fibrociment (uralita) a 

casa seva i alhora havia construït una barbacoa, la qual cosa considerava que no complia la 

normativa.  En aquest últim cas, el Síndic va sol·licitar a l‟Ajuntament la redacció d‟un informe 

sobre els fets, sol·licitant també que en cas que les plaques fossin efectivament d‟uralita, quin 

seria el procediment necessari per retirar-les, i en el supòsit que estiguessin construïdes del 

material idoni, quina seria la normativa aplicable per a la construcció. Cap dels casos 

mencionats s‟ha pogut resoldre per mancar l‟informe municipal. 

 

Marquesina de fusta.- En l‟expedient 2013SDGR00085,  un ciutadà va presentar una queixa 

denunciant la il·legalitat de les obres portades a terme pel seu veí. Segons l‟interessat, hi ha 

una marquesina ubicada fa uns quatre anys que els  propietaris van col·locar d‟un dia per 

l‟altre. Segons el promotor de la queixa, les obres no són legalitzables i s‟ha requerit la 

restitució de la realitat física alterada sense que aquesta s‟hagi produït. Per tot, el Síndic va 

sol·licitar informe sobre la legalitats de les obres i sobre l‟adequació de les mateixes amb la 

llicència concedida per l‟Ajuntament.  Amb l‟informe a la mà, el Síndic va estimar que en aquest 

cas hi havia greuge. Va basar la seva decisió en que malgrat les nombroses actuacions dutes a 

terme per l‟Ajuntament, havien passat més de quatre anys i les obres fetes continuaven sent 

manifestament il·legalitzables, alhora, que l‟ens del local no havia iniciat cap expedient 

sancionador al titular de les obres. El Síndic va recomanar a l‟Ajuntament que continués amb 

l‟expedient de disciplina urbanística per tal de salvaguardar els interessos públics i la seguretat 

i salut pública; que dictés les corresponents ordres d‟execució i les faci complir, si cal, 

forçosament, dins del termini legalment establert i que obligués a l‟empresa a enderrocar les 

obres il·legalment construïdes. Així mateix va recomanar l‟inici del corresponent expedient 

sancionador ja que la imposició de les multes coercitives no obsta, ni és excusa, per no incoar 

un expedient sancionador. El Síndic també va sol·licitar que se l‟informés sobre la finalització 

de l‟expedient, la qual cosa a data de tancament de la memòria no s‟havia produït. 

 

Placa solar.- En aquest expedient, el Síndic va considerar que no existia greuge i que 

l‟actuació municipal s‟ajustava plenament a dret. Es tracta d‟un cas on un ciutadà va denunciar 

la col·locació d‟una placa solar en el terrat d‟un veí seu, la qual, segons manifestava, li 

provocava molèsties per ombra. Després d‟estudiar el cas, el Síndic va desestimar la queixa en 

base a l‟informe del servei tècnic municipal de llicències que va determinar, que la instal·lació 

de la placa solar instal·lada, s‟ajustava a la llicencia i no es produïa cap infracció urbanística  

 

Sala de festes.- 2014SDGR00078: Aquest expedient il·lustra una queixa presentada per un 

ciutadà disconforme amb l‟actuació municipal, o millor dit la inactivitat, per una activitat de bar-

sala de festa, del centre de la ciutat, que causava moltes molèsties per sorolls, baralles, brutícia 

i aldarulls, als veïns. El ciutadà i els altres veïns, havien denunciat la problemàtica en reiterades  
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ocasions a l‟Ajuntament sense que aquest, al seu entendre, hagués pres mesures que 

solucionessin la situació. El Síndic va analitzar el cas i l‟informe municipal, i va fer les 

consideracions que es reprodueixen a continuació. En primer lloc, quan a les condicions de 

l‟activitat, aquestes no s‟ajustaven a la llicència atorgada. En segon lloc, pel què fa referència 

als horaris d‟obertura, l‟article 14 de l‟ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es 

regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 

recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, estableix que  “14.1 Els 

alcaldes o les alcaldesses, dins els respectius termes municipals, poden establir reduccions 

dels horaris que preveu aquesta Ordre, per un màxim de dues hores. En tercer lloc, el propi 

Ajuntament manifestava que no consta la notificació al veïns. Per tant, quedava acreditat, tal i 

com van exposar els veïns i veïnes en la queixa presentada al Síndic, que no se‟ls havia donat 

resposta per escrit. L‟Administració ha de garantir que qualsevol decisió que afecti els drets o 

els interessos de les persones els sigui notificada per escrit i dins del termini legalment 

establert, i se‟ls informi dels recursos i els terminis que tenen per recórrer-hi en contra. 

L‟Administració ha de donar resposta escrita a les qüestions que les persones li plantegin 

també per escrit, tant en el marc d‟un procediment administratiu, com quan formulin 

suggeriments, propostes, queixes o demandes d‟informació. En quart lloc, els propietaris 

d‟aquest tipus d‟establiment tenen l‟obligació legal d‟evitar conductes incíviques, donar compte 

d‟aquestes a la Policia Municipal i evitar la sortida dels clients al carrer amb begudes. 

Resultava evident en el cas, que la responsabilitat principal d‟aquestes situacions d‟incivisme 

recau en les persones que les protagonitzen. No obstant, resulta evident que hi ha factors que 

hi contribueixen com són: els horaris dels locals, incompatibles en els dies feiners amb 

l‟activitat normal; la tipificació inadequada de les infraccions en la normativa legal de nivell 

supramunicipal; i la insuficiència d‟actuacions sistemàtiques i contundents. Per tot l‟esmentat el 

Síndic va considerar que hi havia greuge ja que de les intervencions efectuades va quedar 

acreditat que existia un problema i es tractava d‟una situació que s‟allargava en el temps de 

forma crònica. A més, l‟Ajuntament compta amb instruments necessaris per valorar que les 

denúncies plantejades pels ciutadans i ciutadanes estan fonamentades, i ha de posar fi als 

incompliments. Per això, el Síndic va reconèixer l‟activitat duta per part de la Policia Municipal, 

en quan el nombre d‟intervencions, però l‟elevat nombre també posa de manifest que s‟han de 

prendre mesures, i va fer que recomanés a l‟Ajuntament una limitació horària a causa de les 

nombroses queixes i actuacions, tal i com preveu la normativa en matèria d‟horaris 

d‟espectacles. Igualment, en relació a la llicència, va recomanar a l‟Ajuntament que faci complir 

l‟ordre d‟execució dictada al propietari del local, utilitzant les mesures que preveu la llei (multes 

coercitives), i sancioni degudament, ja que s‟incomplia la normativa municipal, en especial, pel 

què fa referència a garantir el manteniment de les condicions de seguretat en cas d‟incendi de 

l‟article 37 del Decret 112/2010, de 31 d‟agost, pel qual s‟aprova el Reglament d‟espectacles 

públics i activitats recreatives, i per les conseqüències fatídiques que es podrien produir en cas  



 

 
        Pàgina 66 

 

 

 

 

d‟incendi. A banda de posar en risc la seguretat de la clientela de l‟establiment, la permissivitat 

de l‟Administració provoca, a parer del Síndic, un greuge per aquells propietaris que 

compleixen amb la normativa vigent.  

 

3.3. Contaminació: acústica, calòrica i per fums i olors 

“El municipi controla rigorosament l'emissió de sorolls i vibracions  

de tot tipus” 

 

Per la seva importància, destaquen les 

queixes relacionades amb la contaminació 

sonora, temàtica que el Síndic entén que 

afecta transversalment el departament de 

Llicències, Policia Municipal, 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. 

 

Cendra d‟una xemeneia.- Un ciutadà va presentar una queixa, 2013SDGR00179, al Síndic 

al·legant que la xemeneia de la seva veïna li causava molèsties per la cendra i la brutícia, que 

queien dins de casa seva. El Síndic, després d‟analitzar l‟informe municipal, va considerar que 

no existia greuge i l‟actuació municipal s‟ajustava al procediment legalment establert, en tant 

que la xemeneia estava correctament ubicada, i no s‟incomplia la normativa municipal, ni la 

situació era susceptible de provocar danys a la salut o seguretat dels veïns. Amb tot, va 

recomanar a l‟Ajuntament que proposés a ambdós veïns buscar una solució al problema a 

través d‟alguna de les tècniques de resolució de conflictes, com la mediació. 

 

Gimnàs.- En l‟expedient 2014SDGR00159 el ciutadà adduïa que s‟havien queixat a 

l‟Ajuntament pels sorolls que patien tant ell com d‟altres veïns, i que provenien d‟un gimnàs. 

Argüia, que com a part interessada, sabia que per decret es va ordenar als titulars de l‟activitat 

que executessin les mesures correctores oportunes a fi d‟adequar l‟activitat a la normativa, però 

tot i així, els sorolls continuaven. A data de tancament de la memòria, resta pendent de rebre el 

corresponent informe municipal. 

 

Bar.- La promotora de la queixa 2014SDGR00118, mare de dos fills menors, denunciava les 

molèsties per sorolls provinents del bar que es troba al costat de casa seva, que segons 

manifestava, patien feia més de sis anys. Al·legava que ho havia posat en coneixement de 

l‟Ajuntament en nombroses ocasions per la situació insostenible, però el bar continuava fent els 

mateixos sorolls i ocupant l‟espai d‟un pati interior, amb taules i cadires.  Estudiat el cas, el 

Síndic de Greuges va considerar que hi havia greuge, ja que amb les intervencions efectuades,  
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va quedar acreditat que existia un problema i es tractava d‟una situació que s‟allargava en el 

temps de forma crònica ja que s‟incomplia la normativa en quan a horaris i a l‟aforament de la 

terrassa. El Síndic també va recordar a l‟Administració que l‟endarreriment en la tramitació dels 

expedients vulnera el dret a la bona administració. El Síndic va recomanar a l‟Administració 

municipal que actués de forma eficaç i diligent a fi que els procediments fossin àgils, per poder 

garantir la protecció dels veïns afectats per aquest tipus de contaminació. També, que existeix 

un procediment sancionador dirigit aquest tipus d‟infraccions, per tant, que el mateix 

Ajuntament apliqui les eines que la normativa posa al seu abast per fer-la complir, en igualtat 

de condicions per a tothom.  En últim terme, el Síndic va sol·licitar a l‟Ajuntament que 

comprovés novament si l‟activitat es continuava duent a terme, i en cas afirmatiu, si es complia 

la llicència i si l‟activitat de la terrassa podia dur-se a terme amb les condicions expresses que 

es fixessin a la mateixa, amb indicació del nombre de taules i cadires, així com l‟horari 

d‟obertura i tancament.  

 

Val a dir que el nombre més important de queixes es deriva per locals de concurrència pública, 

com l‟esmentat, o bars i rostisseries. En tots els casos, el Síndic ha comprovat una inactivitat 

per part de l‟Administració que duu als veïns a viure situacions que els pertorben la seva vida 

personal i familiar, en quan a sorolls i pudors. En tots els casos, a l‟Ajuntament li costa molt 

desplaçar-hi agents de l‟autoritat, comprovar el que diuen els veïns i ordenar tot el que cal 

perquè l‟activitat s‟acordi a la llicència concedida. En última instància el Síndic reivindica el 

procediment sancionador per condemnar aquelles accions per part dels propietaris dels locals 

que incompleixen amb la normativa, i de la qual, l‟Ajuntament no en fa ús, generant a parer del 

Síndic un greuge comparatiu per aquells propietaris que compleixen escrupolosament amb la 

normativa (2013SDGR00054, 2013SDGR00055, 2013SDGR00056, 2013SDGR00166, entre 

d‟altres). 

 

3.4. Ocupacions molestes 

“Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne,  

segur i salubre” 

 

Les ocupacions en general, no han de ser motiu d‟intervenció municipal si aquestes no generen 

molèsties, el problema apareix quan les persones que ocupen finques deshabitades generen 

problemes i molèsties als veïns, amb sorolls, pudors, humitats, acumulació de deixalles i 

brutícia, la qual cosa fa aparèixer plagues, insectes, rosegadors...etc. En aquest sentit, 

l‟Ajuntament de Sabadell està facultat per actuar a fi que no es vulnerin les ordenances 

municipals, intervenint quan uns veïns, ocupes o no, causin molèsties a d‟altres. És a dir, cal 

garantir la seguretat física i moral dels veïns i veïnes que denuncien les situacions d‟ocupació, 

aplicant efectivament la normativa reguladora a cada conflicte, per evitar la vulneració dels  
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drets fonamentals, mitjançant el poder legalment establert en matèria sancionadora dels ens 

locals. En aquest àmbit s‟han presentant 5 queixes. 

 

Una Associació de veïns va presentar una queixa, 2014SDGR00076, a l‟Oficina del Síndic 

adduint que un immoble del barri es trobava en mal estat i l‟Ajuntament no havia realitzat cap 

actuació al respecte. L‟any 2012, el Síndic ja va tramitar un expedient a nom del veí 

directament afectat per aquesta ocupació, en el qual es posava de manifest el mal estat en que 

es trobaven tots el pisos de l‟habitatge en qüestió, situació que s‟ha vist agreujada amb el pas 

del temps. Un cop estudiat el cas i rebut l‟informe sol·licitat a l‟Ajuntament, el Síndic va 

considerar que efectivament hi havia greuge perquè els veïns i veïnes han vist vulnerat el seu 

dret a l‟habitatge digne, segur i saludable, com garanteix la Carta Europea de Salvaguarda del 

Drets Humans de la Ciutat.  En aquest cas, va quedar acreditat que l‟Ajuntament no va vetllar 

degudament ni suficientment perquè aquest dret es fes efectiu així com tampoc en la manca de 

condicions d‟habilitat que afecten al dret a la salut de les persones. El Síndic va recomanar a 

l‟Ajuntament que valorés tècnicament el risc a la salut que comportava l‟estat de l‟habitatge pels 

veïns i veïnes. En cas que no es posés en perill la seguretat, es recomanava igualment que 

l‟Ajuntament iniciés el procediment corresponent per a la imposició de les multes coercitives al 

propietari de l‟habitatge. El Síndic va constatar, conforme el consagrat a l‟art 45 de la 

Constitució, l‟exigència als poders públics de vetllar per la protecció dels ciutadans i ciutadanes, 

així com garantir el dret dels veïns i veïnes a la intimitat personal i familiar en l‟àmbit domiciliari.  

Així, el Síndic va recomanar en ultima instància a l‟Administració, que actués de forma decidida 

i contundent davant les situacions que perjudiquessin als estàndards mínims de convivència, 

advertint que la inactivitat de l‟Administració podria derivar en responsabilitat patrimonial pel 

funcionament normal o anormal dels serveis públics, generant drets indemnitzables a favor dels 

afectats.   

 

3.5. Immobles abandonats 

“En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni natural, històric, 

arquitectònic, cultural i artístic de les ciutats i a promoure la rehabilitació i la 

reutilització del patrimoni construït, per tal de reduir les necessitats pel que fa 

a les noves construccions i al seu impacte en el territori” 

 

Totes les persones que viuen a la ciutat tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les 

autoritats municipals han de vetllar per l‟existència d‟una oferta adient d‟habitatge i 

d‟equipaments de barri per a tota la ciutadania, sense fer distincions d‟ingressos. Per tant  
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queda clar que disposar d‟un habitatge és un dret fonamental, un habitatge que en tot cas ha 

de ser salubre i digne. En aquest apartat, destaquen aquelles queixes presentades per veïns i 

veïnes que denuncien la precària situació dels immobles que hi ha al seu voltant, la qual cosa 

els provoca perjudicis de seguretat i salubritat a la seva vida privada, a causa de que algun 

propietaris no compleixen el deure de conservar els seus edificis i el control municipal esdevé 

ineficaç. En total el Síndic ha rebut 7 queixes en aquesta temàtica. 

 

Alguns dels expedients que il·lustren la problemàtica dels habitatges abandonats, són els 

2014SDGR00064, 2014SDGR00093, 2014SDGR00017, 2013SDGR00066, 2013SDGR00137, 

2013SDGR00120. Tenen en comú que la ciutadania denuncia que al costat de casa seva hi ha 

algun edifici abandonat ple de brutícia i deixalles, i que s‟han convertit quasi en abocadors 

d‟escombraries, sense que els propietaris dels edificis en qüestió procedeixen a la neteja. Tot 

això genera moltes molèsties als veïns afectats, destacant les pudors, així com la presencia de 

rates, cucs i mosquits, entre d‟altres. 

 

En tots els casos, el Síndic va resoldre amb greuge, ja que l‟actuació municipal en aquests 

casos, és la mateixa, és a dir, la inactivitat, malgrat les múltiples denúncies per part de la 

ciutadania. Per tant, després de rebre l‟oportú informe i haver comprovat in situ, la situació dels 

habitatges, el Síndic considera que els veïns i veïnes havien vist vulnerat el seu dret a un 

habitatge segur, digne i saludable com garanteix la Carta Europea de Salvaguarda des Drets 

Humans de la Ciutat. L‟Administració ha de tramitar el procediment previst a l‟efecte amb 

eficàcia i eficiència, i fent complir la legalitat, sense que això s‟hagués produït en cap dels 

casos denunciats. L‟Ajuntament en tot cas, ha de vetllar perquè el dret a l‟habitatge es faci 

efectiu, la qual cosa, no s‟estava garantint en cap dels expedients.  La Llei d‟Urbanisme regula 

que les persones propietàries han de complir el deure de conservació i rehabilitació i les ordres 

d‟execució. I en l‟article 189.3 estableix que els ajuntaments han de dictar les ordres d‟execució 

necessàries i que l‟incompliment comporta l‟aplicació de mesures d‟execució forçosa. La llei del 

dret a l‟habitatge estableix el deure de conservació i rehabilitació i el dret a un habitatge digne. 

La llei de l‟habitatge també estableix que les mesures d‟execució forçosa consistents en la 

imposició de multes coercitives, fins a un límit màxim de tres, per un import de cadascuna fins 

el 30% de l‟import estimat del cost de l‟execució de l‟obra. El Síndic va recomanar a 

l‟Ajuntament que valorés tècnicament el risc a la salut i seguretat que comportava l‟estat dels 

edificis. També es recomanava que actués de forma eficaç i contundent així com que fes 

complir els decrets d‟ordre d‟execució urbanística amb tots i cadascun del mitjans que la llei 

permet. També va recordar a l‟ens local, l‟obligació de intervenir de forma immediata en aquells 

casos que estiguin davant de situacions contraries a la normativa municipal i més, si aquestes 

causen perjudicis a tercers.  L‟Ajuntament ha d‟intervenir de manera immediata davant de les 

actuacions contràries a la normativa municipal, i en especial, si aquestes causen perjudicis a  
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tercers (veïns) -com són els nombrosos casos denunciats al Síndic-, o la inactivitat pot suposar 

un perill per la salubritat dels ciutadans i ciutadanes. 
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4.-ESPAI PÚBLIC 

 

4.1 Circulació de vehicles 

 

4.1.1 Places reservades a persones amb discapacitat 

“Les persones discapacitades gaudeixen d'una assistència municipal particular. 

Se'ls han d'adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports 

públics han de ser accessibles a tothom. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes 

més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de protecció” 

 

D'acord amb la Convenció Internacional de 

drets de les persones amb discapacitat, el 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel que s'aprova el Text Refós 

de la Llei General de drets de les persones 

amb discapacitat i la seva inclusió social, I la 

responsabilitat pel que fa a la garantia dels 

drets d‟aquestes persones recau en els 

governs i les seves polítiques d'actuació. 

Les persones amb discapacitat necessiten 

garanties suplementàries per viure amb 

plenitud els drets, o per participar en igualtat 

de condicions que la resta de la ciutadania 

en la vida econòmica, social i cultural del 

país. Així doncs, correspon als poders 

públics promoure les condicions per tal que 

la llibertat i la igualtat de les persones amb 

discapacitat, que reconeix la constitució, 

sigui efectiva. 

 

En aquest apartat de la circulació de vehicles, que fa referència a les places reservades a 

persones amb discapacitat, el síndic ha rebut 6 queixes, i el motiu principal ha continuat sent, 

els problemes burocràtics amb els que topa aquest col·lectiu a l‟hora que l‟Ajuntament 

materialitzi l‟oportuna reserva de la plaça sol·licitada. Són expedients en els que els ciutadans 

han insistit molt a l‟Ajuntament, però no és fins a la intervenció del Síndic que es materialitzen 

les reserves d‟aparcament. El Síndic en tots els casos, considera que es produeix un greuge 

pel ciutadà o ciutadana, a qui l‟Ajuntament no escolta i se li vulneren els seus drets, en el 

moment que no procedeix a senyalitzar degudament les places per persones amb discapacitat, 

en un termini raonable des que les persones ho sol·liciten.  

 

Un expedient il·lustratiu (2014SDGR000136) és el d‟una ciutadana que va presentar una queixa 

adduint que el 16 de gener de 2014 va sol·licitar a l‟Ajuntament que li canviessin la ubicació 

d‟una reserva d‟aparcament. No va ser fins a finals del mes de març que li van notificar que 

“quan fos possible” farien la baixa d‟un emplaçament per l‟altre. El Síndic va sol·licitar informe 

sobre els fets, i immediatament la reserva de la plaça es va instal·lar, malgrat que en l‟informe, 

l‟Ajuntament va especificar que no s‟havia dut a terme abans per “motius administratius”, la  
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qual cosa resulta inadmissible a criteri del propi Síndic. En una queixa similar 

(2014SDGR00157), l‟Ajuntament havia procedit a col·locar la placa corresponent a la reserva 

d‟aparcament, però en canvi no havia pintat les senyals horitzontals, la qual cosa implicava que 

molts conductors aparcaven a la reserva, amb les conseqüents molèsties que això suposava al 

promotor de la queixa, per no poder utilitzar-la. Finalment, després de la tramitació de la queixa 

per part del Síndic,  l‟Ajuntament va procedir a pintar els senyals. 

 

4.1.2 Multes de trànsit: Policia municipal 

“Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir 

mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest 

efecte, afavoreixen transports públics accessibles a tothom segons un pla 

desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i 

garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient” 

 

El dret internacional estableix en la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), 

el dret de tota persona a circular lliurement i a triar el lloc de la seva residència en el 

territori d‟un estat (art. 13). Alhora, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 

Europea reconeix, a tots els ciutadans de la Unió Europea, aquest mateix dret en el 

territori de tota la Unió (art. 45). La Constitució reconeix, a l‟article 19, el dret a 

desplaçar- se lliurement pel territori nacional com a fonamental. El dret del ciutadà que 

condueix un vehicle està limitat pel dret a la seguretat física dels ciutadans vianants i 

dels conductors i ocupants dels altres vehicles. Per això, l‟exercici d‟aquest dret està 

reglamentat, ja que cal mantenir un equilibri amb altres béns jurídics protegibles, 

especialment el medi ambient, el paisatge o la tranquil·litat. Els ciutadans i ciutadanes 

també tenen dret a disposar de mitjans públics de transport urbà, en tant que és una 

competència municipal obligatòria, d‟acord amb el que regula la Llei de bases de règim 

local, estableix que els poders públics han de promoure polítiques de transport i de 

comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, han de fomentar la utilització del 

transport públic i la millora de la mobilitat i han de garantir l‟accessibilitat per a les 

persones amb mobilitat reduïda. També estableix que s‟han d‟impulsar, d‟una manera 

prioritària, les mesures destinades a l‟increment de la seguretat viària i la disminució 

dels accidents de trànsit, amb una incidència especial en la prevenció, l‟educació viària 

i l‟atenció a les víctimes. El marc jurídic d‟aquests drets està previst en la Llei sobre 

trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Text articulat aprovat pel 

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i posteriors modificacions operades fins  
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a la Llei orgànica 15/2007, de 30 de novembre,de reforma del Codi Penal), la Llei 

catalana 9/2003, de 13 de juny, sobre mobilitat, desenvolupada per diversos decrets i 

l‟Ordenança municipal. Pel que fa a la normativa estatal sobre el transport adaptat i 

accessible, cal tenir en compte el Reial decret 1544/2007,de 23 de novembre. 

 

La Policia Municipal té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir 

a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada, i donar un 

servei de seguretat pública de qualitat i uns valors de professionalitat, compromís, integritat, 

disciplina, modernitat, transparència i proximitat a la ciutadania. Partint d‟aquestes premisses, 

el Síndic entén que les relacions del cos amb la ciutadania s‟han de basar en el respecte a 

aquests principis. Durant el 2014, igual que en anys anteriors, un gruix molt important de les 

queixes rebudes al Síndic es refereixen a multes de trànsit, en concret s‟han obert 22 expedient 

relacionats amb aquesta temàtica. Destacar que moltes d‟aquestes, a banda de la 

disconformitat amb la pròpia sanció, posen de manifest el malestar dels ciutadans i ciutadanes 

amb el tracte rebut per la Policia. No obstant, a diferència d‟anys anteriors, només consta una 

queixa pel tracte rebut per part dels agents de Policia, amb prou entitat, que destaqui per 

damunt del fet sancionable en sí. Segons va denunciar el ciutadà al Síndic, el tracte rebut, va 

ratllar la mofa per part dels agents de l‟autoritat, que presumptament van autoritzar la retirada 

del vehicle per la grua municipal per manca d‟assegurança, quan segons les proves aportades 

al Síndic, demostren que en aquella data, la pòlissa estava del tot vigent. A data de tancament 

de la memòria l‟expedient resta pendent de resoldre (2014SDGR00162).  

 

Zona de càrrega i descàrrega.- Una part molt important de les queixes rebudes en la 

categoria de multes es refereixen a la disconformitat dels ciutadans amb les multes per 

estacionament en zones de càrrega i descàrrega. En són alguns exemples 2014SDGR00108, 

2014SDGR00100, 2014SDGR00169, 2014SDGR00103, 2014SDGR00165 i 2014SDGR00113. 

En tots ells, el promotor de la queixa manifestava la seva disconformitat amb la sanció, 

al·legant que malgrat estava realitzant una acció de càrrega o descàrrega va ser sancionat. 

L‟Ajuntament, quan el vehicle és mixt o de transport de mercaderies al·lega i fonamenta la 

sanció en què s‟ha ultrapassat el temps de càrrega o descàrrega, sense aportar cap més prova 

que la declaració de l‟agent (presumpció de veracitat); i quan és un vehicle mixt (mercaderies i 

persones) no logotipat, afirma que no és un vehicle autoritzat per fer l‟operació perquè no porta 

cap distintiu; quan en cap cas la normativa preveu que els vehicles comercials hagin d‟anar 

logotipats per poder estacionar en una zona de càrrega i descàrrega. 

 

Un exemple que il·lustra molts dels casos resolt pel Síndic, es tracta d‟una queixa 

(2013SDGR00165) presentada per una ciutadana que va deixar el seu vehicle, tipus furgoneta, 

aparcat en una zona de càrrega i descàrrega, mentre realitzava una descàrrega a la seva 

botiga. Quan va anar a buscar el vehicle se l‟estava enduent la grua.  Després d‟estudiar el seu 

cas, el Síndic va estimar la queixa. En primer lloc perquè conforme l‟article 37 de la Ordenança  
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Municipal de Circulació, l‟Ajuntament delimitarà zones reservades perquè els vehicles destinats 

al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals 

comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure 

utilització, nominals o estar sotmeses al règim previst per a l‟estacionament amb horari limitat. 

En segon lloc, l‟Ajuntament era coneixedor que la ciutadana exerceix l‟activitat de “botiga 

destinada a la decoració floral” ja que així li consta en la comunicació municipal prèvia 

d‟obertura d‟establiment; va fer efectiu el pagament de la corresponent taxa d‟obertura 

d‟establiment; i,  té un vehicle tipus furgó, afectat a l‟activitat. En tercer lloc, la zona de càrrega i 

descàrrega utilitzada, era la més propera a la de l‟activitat. En quart lloc, en contra del què 

afirma l‟Ajuntament, no hi ha obligació del titular d‟un vehicle, de portar-lo logotipat, a fi i efecte 

que aquest sigui considerat vehicle comercial. Ni que el mateix tingui un ús exclusiu comercial. 

En cinquè lloc, ni en l‟informe municipal ni en els documents aportats per l‟ens municipal, queda 

acreditat que el vehicle de la ciutadana va estar “estacionat durant un temps dilatat”. Expressió 

d‟altra banda, poc concreta, i baga per sí mateixa, per tant, l‟Ajuntament no va provar el temps 

que va estar aparcada a la zona de càrrega i descàrrega. En l‟exercici de la potestat 

sancionadora, l‟Administració ha de provar tant la comissió de la infracció com que la persona 

imputada en el procediment és qui l‟ha comès, per destruir-ne la presumpció d‟innocència. El 

compliment d‟aquesta càrrega probatòria ha de ser especialment rigorós, ja que és una 

garantia per a la persona imputada i el contrapès que, en un sistema democràtic, s‟exigeix al 

poder sancionador atribuït a l‟Administració; per tant, ha de desplegar una activitat probatòria 

incriminatòria raonablement suficient per verificar que un subjecte ha comès una infracció. 

Malauradament, moltes vegades aquesta activitat probatòria es sustenta només en la 

presumpció legal de veracitat de les declaracions contingudes en les denúncies i els actes dels 

agents de l‟autoritat i els inspectors. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha considerat que la 

presumpció de veracitat s‟ha de referir als fets apreciats o constatats materialment pel 

funcionari que intervé com a resultat de la seva pròpia i personal observació o comprovació 

(autenticitat material), i que aquesta presumpció no és aplicable a les deduccions, apreciacions, 

conseqüències, hipòtesis o judicis de valor que pugui fer aquest funcionari. Així doncs, el Síndic 

enten que pot ser que a vegades, les afirmacions dels funcionaris que consten en l‟acta o la 

denúncia no reflecteixin només la comprovació dels fets sancionables, sinó que siguin el 

resultat també d‟una deducció o un judici de valor mancada de l‟enllaç lògic amb l‟observació 

material del fet. A l‟efecte de determinar l‟abast de la presumpció de veracitat, cal, per tant, 

desglossar el que constitueix una observació directa dels fets, de les afirmacions que es basen 

en deduccions, judicis de valor o impressions, no emparades per la presumpció de veracitat 

recollida en l‟article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. D‟altra banda, també cal tenir 

en compte que alguns tipus d‟infractors inclouen fets que, per resultar provats, no n‟hi ha prou 

amb la simple observació de l‟agent, sinó que requereixen alguna comprovació addicional. És a 

dir, les actes i denúncies fan prova suficient dels fets que contenen, sempre que hagin estat  
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observats directament per l‟agent o inspector, però poden no ser suficients per acreditar la 

comissió d‟una infracció i, per tant, per sancionar. Ja que basar la sanció només en la 

presumpció de veracitat dificulta el dret de defensa del sancionat. En aquest cas, en l‟informe 

emès per l‟Ajuntament consta que  “L‟agent va posar la denúncia perquè el vehicle estava 

estacionat en una zona de càrrega i descàrrega, per tant cometent una infracció. El tipus de 

vehicle és mixt, de titularitat particular, no logotipat, ni comercial, estacionat en una zona 

reservada per vehicles d‟ús exclusiu de càrrega i descàrrega.” Però a l‟article 37 de 

l‟Ordenança de circulació, quan parla de les Zones de càrrega i descàrrega, estableix que 

“L‟Ajuntament delimitarà zones reservades per a que els vehicles destinats al transport de 

mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o 

industrials no permetin fer-ho al seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure utilització, 

nominals o estar sotmeses al règim previst per a l‟estacionament amb horari limitat.” Per tant, 

en cap cas parla que el vehicle no pugui ser utilitzar per activitat privada i comercial 

indistintament, tampoc estableix que el vehicle hagi d‟anar logotipat, i sigui d‟ús comercial 

exclusivament; tant sols requereix que sigui vehicles destinats al transport de mercaderies. I a 

la vista que l‟activitat de la ciutadana és la comercialització de decoració floral, és lògic que 

hagi de transportar mercaderies com objectes, flors i plantes.   

 

Amb tots aquests arguments el Síndic va estimar la queixa ja que va considerar que la 

promotora de la queixa no havia comès cap infracció, ja que estava realitzant una operació de 

càrrega i descàrrega, amb el seu vehicle tipus furgoneta, en la zona de CiD més propera al 

domicili de la seva activitat. I va recomanar a l‟Ajuntament el retorn de l‟import de la multa i la 

taxa de la grua pagada, ja que l‟Ajuntament no pot provar que no estava fent l‟operació 

esmentada, ni pot provar que va estacionar durant un “temps dilatat” (expressió municipal) .Per 

tant,  la denúncia va ser imposada per una deducció del propi agent, el qual va validar i 

autoritzar la retirada del vehicle, no per una comprovació directa dels fets, sinó a la vista d‟una 

fotografia que li va remetre telemàticament l‟agent auxiliar del servei de grua, i sense 

comprovar realment que s‟estava produint un fet sancionable.  

 

En un altre expedient (2013SDGR00103), la ciutadana va deixar estacionat el vehicle a una 

zona de càrrega i descàrrega, amb la targeta de discapacitat visible, perquè el vehicle va 

quedar aturat per una avaria. L‟Ajuntament després de les al·legacions presentades per la 

ciutadana, va anular la sanció però va mantenir la taxa per la retirada del vehicle, motiu pel qual 

va presentar una queixa al Síndic. El síndic va sol·licitar informe a l‟Ajuntament sobre els fets, 

en data 24/07/2013 i encara resta pendent que s‟emeti, malgrat que s‟ha advertit a l‟ens local 

que això suposa obstaculitzar la tasca de la institució, i un incompliment del Reglament del 

propi Síndic, que fixa el termini d‟un mes perquè l‟Ajuntament emeti el corresponent informe. 
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Caldria també mencionar aquells expedients (2013SDGR00169) en què el Síndic desestima la 

queixa. L‟ens local, sovint pressuposa que la sindicatura estima per se les queixes de la 

ciutadania, sense entrar a valorar el fons de l‟assumpte, la qual cosa no és certa, sinó que el 

Síndic valora cas per cas, els arguments, proves i l‟actuació de l‟administració per determinar si 

existeix, o no greuge, pel ciutadà. Un dels casos, on el Síndic va desestimar la queixa, és en 

l‟expedient (2014SDGR00100). En aquest la ciutadana es mostrava disconforme amb la multa 

per estacionar en zona de càrrega i descàrrega. Segons va manifestar en la instància 

presentada al Síndic, va haver de deixar el cotxe aparcat en aquesta zona perquè el vehicle 

treia fum. El Síndic, analitzat l‟informe de l‟Ajuntament, va desestimar la demanda, ja que la  

infracció s‟havia comès, i l‟argument que va deixar estacionat el vehicle en aquell indret perquè 

el vehicle treia fum, va considerar que no era un motiu amb suficient entitat per sol·licitar 

l‟anulació de la multa. Aquest extrem, no va ser mai demostrat per part de la ciutadana, 

considerant que una factura del mecànic d‟un mes i mig després dels fets, no era prova d‟allò 

al·legat. Per tant, el Síndic va resoldre que l‟actuació municipal s‟havia ajustat a dret. 

 

Utilització de dispositius mòbils.- Com a exemple de la disconformitat amb la denúncia per la 

utilització de dispositius mòbils, hi ha la queixa 2014SDGR00014, per la que una ciutadana 

adduïa que va ser sancionada per conduir, presumptament, un vehicle utilitzant aparells de 

telefonia mòbil. El Síndic va sol·licitar informe sobre els fets objecte de la queixa i una copia de 

l‟expedient. L‟informe emès per l‟Ajuntament expressa que el caporal de la Policia Municipal la 

va sancionar per utilitzar el mòbil mentre conduïa, però que no se li va poder notificar per risc a 

la circulació: tràfic intens. Estudiat el cas, el Síndic va determinar que no hi ha greuge i, per 

tant, va desestimar la queixa, atès que el procediment sancionador es va realitzar conforme la 

normativa i no s‟han observat defectes en la tramitació del mateix. No obstant, el Síndic va 

advertir a l‟Ajuntament el perill de la utilització de la presumpció de veracitat com a única prova 

en el procediment sancionador. És cert, que la normativa preveu la aquesta figura de la 

presumpció de veracitat però el Síndic considera que no se‟n pot fe un ús abusiu. Per aquest 

motiu, i per l‟encaix que aquesta figura pot tenir en ple S.XXI, on la paraula de l‟agent val més 

que la del ciutadà, el Síndic municipal, juntament amb la Síndica de greuges de Terrassa, i el 

Síndic municipal de greuges de Sant Cugat, han encomanat un estudi a la Universitat 

Autònoma de Barcelona sobre la presumpció de veracitat. La UAB, al mes de juliol, va entregar 

el dictamen sobre la presumpció de veracitat  al Síndic de Sabadell, la Síndica de Terrassa i al 

Síndic de Sant Cugat, en el marc del conveni signat a tal efecte, però encara s‟està treballant 

en l‟estudi, ja que aquest  dictamen és el punt de partida de l‟informe extraordinari que 

presentarà el Síndic de Sabadell al Ple, prèvia sol·licitud a la Junta de Portaveus.  Informe 

extraordinari que es veurà complementat amb el segon dictamen, en el qual ja està treballant el 

Servei d‟Estudis i Dictamen Jurídics de la UAB, que preveu la inclusió del dret comparat en 

l‟estudi de la presumpció de veracitat i l‟elaboració d‟un codi de bones pràctiques. 
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En un altre expedient, el Síndic va resoldre l‟expedient amb greuge 2014SDGR00129. En 

aquest cas, el ciutadà va ser sancionat per parlar pel mòbil. En aquest cas, la única prova que 

va aportar l‟agent va ser  la seva declaració, en la qual es fonamenta tot el procediment, i per 

això,  tant la butlleta com els informes de la Policia, no poden contenir- a parer del Síndic- cap 

error, ja que això crea indefensió al ciutadà, en tant que és la única prova en la que es 

fonamenta tot el procediment. I a la vista que en l‟informe de data 24/04/2014, hi ha un error en 

quan als números d‟agents, el Síndic va considerar que la denúncia era nul·la. La utilització de 

la presumpció de veracitat, i la manca de proves que s‟exigeixen per sancionar en base 

aquesta presumpció fa que el procediment i l‟acta en base la qual se sancioni al ciutadà, ha de 

contenir tots els extrems de forma escrupolosa per no posar en perill la presumpció 

d‟innocència dels ciutadans. Per tot el Síndic va estimar la queixa, ja que l‟administració no va 

aportar cap altra prova que la presumpció de veracitat de l‟agent, basada en un procediment 

que contenia errors en un dels informes, i que a parer del Síndic, considerant que és la única 

prova, sí que generava indefensió pel ciutadà. També va considerar que la denúncia va ser 

imposada per una deducció del propi agent, sense comprovar si realment que s‟estava produint 

un fet sancionable. Amb tot, va recomanar a l‟Ajuntament anul·lés la multa deixant sense 

efectes la tramitació del procediment administratiu sancionador en matèria de trànsit.  

 

Aparcament en zones reservades a persones amb discapacitat.- Respecte les queixes per 

estacionament a zones de persones amb discapacitat, el síndic és molt taxatiu, ja que 

considera que per damunt de tot, cal protegir d‟una forma especial a aquest col·lectiu. Per tant, 

les queixes d‟aquelles persones que han estat sancionades per utilitzar aquestes reserves 

d‟estacionament quan no en podien fer ús perquè no eren autoritzades, no han estat estimades 

i el Síndic ha resolt que no hi havia greuge. 

 

Un dels exemples és l‟expedient 2014SDGR00011, pel qual una ciutadana va presentar una 

queixa a l‟Oficina del Síndic adduint que no estava conforme amb una multa que li van imposar 

per estacionar a una zona reservada a persones amb discapacitat. La ciutadana al·legava que 

el terra estava molt desdibuixat, i la senyal vertical era molt poc visible, i que la plaça de 

reserva està buida la major part del temps. El Síndic va inadmetre la queixa per considerar que 

aquestes al·legacions no invaliden el procediment seguit per l‟Ajuntament, i que aquest va 

actuar conforme a dret. Molt similar és l‟expedient  (2014SDGR00005), resolt en el mateixos 

termes.   

 

Altre tema és les queixes dels titulars d‟una targeta per a persones amb discapacitat que 

estacionen en una zona reservada per a ells, però que igualment la Policia els sanciona. Un 

exemple és l‟expedient 2014SDGR00147 pel qual un ciutadà va presentar una queixa a 

l‟Oficina adduint que l‟havien sancionat per estacionar en una zona senyalitzada per a l‟ús 

exclusiu de persones amb discapacitat, quan ell disposava de la tarja visible a l‟interior del  
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vehicle. El Síndic va sol·licitar l‟oportú informe, que a data de tancament de la memòria encara 

està pendent de rebre, malgrat que han transcorregut més de tres mesos, quan l‟Ajuntament en 

base al Reglament del Síndic només disposa d‟un mes per fer arribar l‟informe al Síndic. 

 

Estacionaments indeguts.- Com cada any, aquest tipus de queixes són molt nombroses. Cal 

advertir que és un àmbit on el Síndic després d‟estudiar el cas, constata que en força casos, 

s‟ha produït la infracció i a parer seu l‟actuació de l‟Ajuntament s‟ha ajustat a dret. No obstant, i 

també en aquest tipus d‟expedients, el Síndic continua insistint a l‟administració que cal aportar 

més proves en el procediment sancionador a banda de la presumpció de veracitat dels agents, 

per dotar de més seguretat  jurídica als ciutadans. 

 

Un dels exemples on el Síndic va desestimar la queixa és l‟expedient 2014SDGR00023 on un 

ciutadà va presentar una queixa l‟Oficina del Síndic adduint que va estacionar el seu vehicle 

damunt la vorera per desencotxar una persona gran malalta i acompanyar-la fins el seu pis, 

que viu en un primer pis sens ascensor. De les proves aportades i l‟informe municipal, el Síndic 

va resoldre que la infracció s‟havia comès, i l‟estacionament s‟havia dilatat més del temps 

necessari per realitzar l‟operació de desencotxar una persona, per la qual cosa va considera 

que no hi havia greuge ja que els conductors i conductores han de conèixer els llocs on està 

prohibit estacionar-hi. 

 

En algun altre expedient (2013SDGR00168), el ciutadà denunciava que la grua se li havia 

endut el vehicle de davant de casa seva; segons la butlleta de la denúncia, per estar ocupant 

l‟àmbit d‟un gual. No obstant, aquest extrem no va quedar acreditat durant el procediment 

sancionador per cap prova gràfica -més enllà de la presumpció de veracitat dels agents- .Per la 

qual cosa, el Síndic va estimar la queixa, i va recomanar a l‟Ajuntament de Sabadell que provi 

les conductes dels ciutadans i ciutadanes susceptibles de ser considerades infraccions, 

sobretot si aquestes son fàcils de provar com són totes les d‟estacionament i, amb mes raó, 

que la grua s‟endugui el vehicle. D‟aquesta manera, no es vulnera la presumpció d‟innocència 

dels ciutadans i ciutadanes i es redueix la conflictivitat, estalviant, al mateix temps, recursos tan 

materials com personals que es malgasten amb contestacions d‟al·legacions i recursos de 

reposicions que, a més, dilaten el procediment. Així, i en conseqüència, va recomanar 

l‟anul·lació de la multa imposada a l‟interessat i el retorn de l‟import pagat en concepte de multa 

i de taca del servei de grua.  

 

En l‟expedient 2014SDGR00044 una ciutadana va presentar una queixa a l‟Oficina del Síndic 

adduint que a causa d‟una averia en el seu vehicle, va haver de deixar-lo estacionat sobre la 

vorera de l‟avinguda Barberà, i la grua municipal se‟l va endur. La interessada, es va mostrar 

disconforme amb el procediment iniciat. El Síndic va  sol·licitar informe sobre els fets, el qual 

resta pendent a data de tancament de la memòria. 
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Per últim, cal esmentar un exemple (2014SDGR00035) pel qual un ciutadà ha presentat una 

queixa a l‟Oficina del Síndic Municipal de greuges adduint que va ser sancionat per estacionar 

en un pas de vianants, i la grua es va endur el vehicle. Després de les proves aportades pel 

ciutadà dins el procediment sancionar, l‟Ajuntament va anul·lar la multa, però en canvi no li va 

retornar l‟import de la grua. El Síndic va sol·licitar l‟oportú informe, que a data de tancament de 

la memòria encara no ha rebut, i donat l‟estabert al reglament del propi Síndic, es va advertir a 

l‟Ajuntament que s‟està obstaculitzant la tasca de la institució, ja que el termini màxim per 

emetre l‟informe es d‟un mes, i en aquest expedient, s‟ha sobrepassat en més de 10 mesos.  

En quan a la taxa de retirada des vehicles i la sanció, cal tenir en compte que l‟any 2006, el 

Síndic va obrir d‟ofici un expedient 2006SDGR00118, en el qual s‟establia que la "taxa ha 

d‟anar forçosament lligada al procediment sancionador per infracció de trànsit, ja que la 

competència municipal per a retirar vehicles de la via pública ve donada per l‟article 71.1 del 

Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s‟aprova el text articulat de la Llei sobre 

Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, el qual condiciona l‟ús d‟aquesta 

prerrogativa a que el vehicle es trobi en algunes de les causes que el propi article contempla. 

Per tant, quan no hi hagi infracció de l‟article 71.1 o, quan per raons imputables a 

l‟administració, l‟expedient sancionador finalitza sense sanció i en conseqüència no queda 

demostrat que la retirada es deu a algunes de les causes establertes legalment, procedeix la 

devolució de l‟import abonat de la taxa.” Recomanació que va ser acceptada per l‟Ajuntament. 

 

4.2 Mobilitat urbana 

“Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries perquè els 

ciutadans i ciutadanes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i 

configura la ciutat i perquè siguin consultats sobre les modificacions que el 

puguin alterar” 

 

Com estableix la Carta Europea per la salvaguarda dels Drets a la ciutat, el transport ha de ser 

compatible amb la tranquil·litat a la ciutat, i fomentar que tots els ciudatans i ciutadanes tinguin 

accés a ell és una forma de promoure la llibertat. Sabadell disposa de la Taula de la Mobilitat, 

que és un òrgan de participació i debat ciutadà entorn de la mobilitat i accessibilitat a la ciutat 

de Sabadell, i disposa també d‟un El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) aprovat pel Ple municipal 

del dia 5 de d'octubre del 2010. El Síndic considera que són dues eines que s‟haurien de 

promoure a fi d‟impulsar una tarificació social, la disponibilitat de mitjans de transport, 

l‟accessibilitat i compatibilitat entre el  transport públic i el privat. No obstant, mencionar que a 

dia d‟avui el Pla ha quedat obsolet, ja que preveia l‟actuació municipal del 2009 al 2014, i la  
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Taula no és, a criteri del Síndic prou activa, amb la complexitat que suposa abordar tots els 

temes relacionats amb el transport i la mobilitat de Sabadell.   

 

En l‟apartat de mobilitat el Síndic de Greuges ha rebut 4 queixes.  

 

La majoria de queixes rebudes aquest any en l‟àmbit de la mobilitat estan relacionades amb els 

problemes que denuncien els veïns i veïnes, en relació al trànsit de vehicles als carrers on 

viuen. Una queixa,  és la 2014SDGR00032, on la ciutadana posa de manifest l‟altíssim volum 

de trànsit que passava pel Carrer Horta Novella, incrementat pels talls de trànsit de la Rambla 

Ibèria, i que posava en perill la seguretat física dels vianants que circulen per les voreres. 

Aquest expedient resta pendent de resoldre al tancament de la memòria. 

 

En l‟expedient 2014SDGR00070, un ciutadà va presentar una queixa adduint els problemes de 

circulació de vehicles que comportava el fet que l‟Ajuntament hagués canviat el sentit de la 

circulació el tram del carrer de la Unió, on hi ha una escola, convertint-lo en camí escolar i d‟ús 

exclusiu pels veïns. El veí promotor de la queixa, vivia al carrer Clavé, i aquestes afectacions 

del trànsit li provocaven greus molèsties ja que segons va informar, el seu carrer quedava 

col·lapsat diàriament. El Síndic, analitzat l‟informe municipal, va considerar que no hi havia 

greuge ja que és potestat de l‟Ajuntament, en ares a un interès comú, canviar el sentit en 

determinats carrers a fi de garantir la seguretat dels escolars del col·legi la Trama de forma 

totalment temporal mentre duren les obres al centre educatiu. L‟Ajuntament està facultat per 

exercir aquesta activitat i canviar el sentit del carrer mentre durin les obres de remodelació, ja 

que intenta protegir el bé jurídic de la vida i seguretat dels menors. El Síndic va comprendre les 

molèsties pels sorolls a causa de l‟excessiu trànsit al carrer Clavé, que manifestava el ciutadà, 

però en aquest cas, la seguretat dels infants és un bé jurídic que cal protegir amb més 

intensitat per la seva naturalesa. Alhora la major intensitat de vehicles es produïa en moments 

puntuals del dia, i era una situació totalment provisional, la durada de la qual estava prevista 

que no excedís en més d‟un any. No obstant l‟esmentat, el Síndic va entendre la pertorbació 

que pot causar a determinats veïns la major afluència de vehicles a la zona, i va recomanar: en 

primer lloc, que el que es faci a la ciutat es pacti amb els veïns, per tant, que algun representat 

de l‟Ajuntament es reuneix amb els veïns per explicar-los directament la durada de les obres i 

la defensa de la solució adoptada com la millor entre totes les possibles. El Síndic entén que el 

diàleg amb els veïns és imprescindible i necessari i és el què s‟espera d‟una bona 

administració, per fer entre tots una ciutat més humana i propera. És important que els 

ciutadans i ciutadanes considerin com a pròpia la ciutat, i això només s‟aconsegueix amb el 

diàleg i l‟intercanvi d‟opinions i propostes de totes les parts. I en segon lloc, tenint en compte la 

direccionalitat dels carrers, va suggerir que l‟Ajuntament estudiï la possibilitat d‟anular el canvi 

de circulació del tram del carrer de la Unió objecte de controvèrsia, i instal·li una tanca al carrer 

de la Unió, de forma que aquesta impedeixi el pas en aquest tram en els moments d‟entrada i  
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sortida del escolars, amb la qual cosa, en la resta de moments del dia s‟alliberaria el trànsit pel 

mateix carrer de la Unió i els vehicles no haurien de passar necessàriament pel carrer Clavé. 

 

Un altre expedient il·lustratiu és el 2014SDGR00138, on un ciutadà, en representació d‟una 

comunitat de veïns del Carrer del Sol, va presentar una queixa a l‟Oficina del Síndic pels 

problemes de mobilitat que els genera el fet que aparquin vehicles a la vorera del seu 

habitatge, a les hores d‟entrada i sortida de l‟escola Jesús Salvador. Els vehicles aparquen 

impedint que els veïns puguin sortir dels seus habitatges. Ho havien posat en coneixement de 

l‟Ajuntament, que no els havia donat resposta, i els veïns afirmaven que no hi ha presència 

policial a aquelles hores i els vehicles estacionaven imprudentment damunt les voreres. El 

Síndic va sol·licitar informe sobre els fets objecte de la queixa. L‟informe de l‟Ajuntament 

establia que la Policia Municipal havia rebut una instància de l‟interessat, que finalment va ser 

atesa i contestada formalment. En la resposta s‟informava al ciutadà que des de la subdirecció 

operativa, s‟havia ordenat el control de manera itinerant i alternativa d‟aquest tram del carrer 

per tal d‟impedir que els cotxes impedeixin la sortida dels veïns i veïnes dels seus domicilis. El 

Síndic va considerar que el greuge s‟havia resolt durant la tramitació, i va donar l‟expedient per 

finalitzat, després de parlar amb els veïns i que aquests li confirmessin que la presència policial 

havia dissuadit als conductors dels vehicles d‟estacionar damunt les voreres. 

 

4.3 Transport públic 

“Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir 

mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest 

efecte, afavoreix n transports públics accessibles a tothom segons un pla de 

desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i 

garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient” 

 

El total de queixes que ha rebut el Síndic referent al transport ha estat de 2. 

 

Una ciutadana va presentar una queixa 2013SDGR00091 a l‟Oficina del Síndic de Greuges 

Municipal adduint que va sol·licitar el carnet d‟acompanyant de bus al gener del 2012, i des de 

l‟Ajuntament de Sabadell li havien confirmat en un primer moment, que hi tenia dret però que 

els tràmits eren lents, malgrat que amb una trucada telefònica posterior, la van informar que ja 

no els entregaven. Després d‟estudiar el cas, i previ informe municipal, el Síndic va resoldre 

que hi havia greuge ja que l‟Ajuntament no té a data d‟avui, cap regulació relativa als passis 

d‟acompanyants de persones amb discapacitat, i va recomanar a l‟Ajuntament de Sabadell, que 

aprovi la corresponent normativa on quedi regulada la emissió per part de l‟Ajuntament del  
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passi per acompanyant de persones amb discapacitat que no poden fer ús del transport públic 

de manera autònoma, sense ser vàlida l‟excusa municipal que encara està en tramitació.  

 

A banda de la queixa exposada, el Síndic ha atès diverses queixes sobre l‟empresa 

concessionària Transports Urbans de Sabadell (TUS) que han quedat resoltes després que el 

ciutadà es queixés directament a l‟empresa per derivació del Síndic, o després que el Síndic 

intervingués. Un exemple és l‟expedient  2014SDGR00158, on la ciutadana al·legava que havia 

adquirit una targeta d‟abonament mensual de la TUS i el segell s‟havia fet malbé abans 

d‟utilitzar-la. Quan la promotora de la queixa va dirigir-se al Síndic, ni l‟Ajuntament ni l‟empresa 

TUS s‟havien fet càrrec de la queixa, però després que el Síndic preguntés sobre l‟expedient, 

des de la TUS van reconsiderar la seva reclamació i, atès que no havia estat considerat cap 

frau sinó un cas aïllat i fortuït,  van resoldre la seva reclamació favorablement. 

 

4.4 Ús i manteniment de l‟espai públic 

“La ciutat ofereix espais públics per a l'organització de reunions obertes i 

trobades informals. Garanteix el lliure accés de tothom a aquests espais en el 

respecte de les normes. Les autoritats locals, en cooperació amb les 

associacions culturals i el sector privat, encoratgen el desenvolupament de la 

vida cultural urbana en el respecte de la diversitat. Es posen a la disposició 

dels ciutadans i ciutadanes espais públics adients per a les activitats culturals i 

socials en condicions d'igualtat per a tothom” 

 

L‟Ajuntament té plenes competències en el 

manteniment de la via pública, i en aquest 

apartat hi figuren les reclamacions relatives 

a l‟ús i manteniment, desglossant, aquells 

apartats que han rebut un nombre major de 

queixes i que es refereixien a neteja, parcs 

i jardins, i via pública. En total en aquest 

àmbit s‟han tramitat 13 queixes durant el 

2014. 

 

En quan a l‟ús de l‟espai públic, destaca una queixa 2014SDGR00121, presentada per 

diferents veïns del Sector Creueta i altres entitats, que es veuen afectats per les barraques de 

la festa major. En la queixa, van manifestar que havien presentat nombrosos escrits, així com 

instàncies a l‟Ajuntament, manifestant les molèsties que els genera la ubicació de les barraques 

durant la festa major al pàrking del Vapor Turull, però l‟Ajuntament no ha solucionat el 

problema. El Síndic després de sol·licitar l‟oportú informe a l‟Ajuntament i fer les consideracions 

pertinents en l‟informe jurídic, va resoldre estimar la queixa. Va considerar que les activitats  
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emmarcades en Les Barraques són de gran interès, creen cohesió social, fomenten 

l‟associacionisme i la convivència però aquest fet, també comporta molèsties als veïns i veïnes 

que a vegades es poden fer insuportables. En la dicotomia dels dos drets que conculquen en 

aquesta problemàtica, és a dir el dret a l‟oci i al dret al descans, el Síndic considera, que el dret 

a l‟oci -com afirmen algunes les sentències relacionades amb el cas- podria estar per damunt 

del dret al descans només pel fet que es tracta d‟un fet puntual – tres nits a l‟any-, però cal 

controlar millor la contaminació acústica en totes aquelles activitats que pel seu tarannà són 

sorolloses. La realitat és que els veïns que van presentar les queixes no viuen a prop, sinó que 

viuen al costat d'aquestes activitats. La Festa Major en general, i les activitats de Les 

Barraques, en concret, s‟han de seguir realitzant, les organitzi qui les organitzi,  però s‟han de 

poder garantir els drets dels veïns, el seu dret al descans, i els seu dret a la ciutat en general. 

El Síndic va considerar que hi ha greuge i que es vulneraven els drets dels veïns i veïnes 

afectats per l‟activitat de les Barraques, perquè l‟Ajuntament podia haver pres un seguit de 

mesures, que es contemplen a continuació, per pal·liar les molèsties, i que no s‟havien pres. Va 

estimar la queixa, no perquè les sonometries concloguessin que se superaven els límits 

d‟immissió, la qual cosa, podia entrar dins el límits raonables per considerar que són només 

tres dies a l‟any de Festa Major, sinó perquè l‟Ajuntament, no va adoptar, tots els mecanismes 

dels què disposa per pal·liar al màxim les molèsties als ciutadans i ciutadanes que viuen a prop 

de la Plaça Turull. I finalment va recordar a l‟Ajuntament que ell és el responsable últim 

d‟organitzar activitats dirigides als diferents públics de la ciutat, tant per petits i grans, com 

joves i vells, i que no es pot excusar i/o responsabilitzar de les activitats de les Barraques, 

exclusivament, a l‟esmentada Comissió de Festes Populars de Sabadell. I si aquesta no és 

capaç d‟organitzar l‟activitat en un punt diferent de l‟emplaçament actual,  ha de ser l‟ens local 

qui ha de poder oferir les mateixes activitats en un altre punt de la ciutat, i responsabilitzar-se‟n. 

 

 Per tant, el Síndic va considerar que cal buscar una solució alternativa que no passi novament 

perquè tornin a ser els mateixos ciutadans que suportin les molèsties per la festa major del 

2015. Amb aquest argumentari, el Síndic va fer cinc recomanacions que es reprodueixen a 

continuació.  1.- Que es busqui un espai que no pugui generar molèsties als veïns, i si això no 

és possible per les característiques dels actes, perquè queden allunyats dels barris, que 

l‟emplaçament sigui itinerant, i anualment es realitzi a diferents punts de la ciutat, a fi d‟evitar 

les molèsties sempre als mateixos veïns. Malgrat que no és missió del Síndic trobar la solució 

concreta, va pauntar com a possible opció, la fixació de 4 emplaçament a la ciutat, els quals 

siguin itinerants cada any, de forma que no afectin sempre als mateixos veïns. Amb aquest 

objectiu, i amb la voluntat de trobar la millor solució per la ciutat, que l‟Ajuntament es 

comprometi a una política i uns criteris globals que impliquin la Policia Municipal, els Mossos 

d‟Esquadra, els serveis de neteja, els barris, els joves, els veïns, els comerciants, i aquells 

col·lectius susceptibles de veure‟s afectats per la ubicació de Les Barraques. 2.- Que 

l‟Ajuntament faci campanyes informatives i de conscienciació específica pels dies de festa  
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major amb l‟objectiu d‟evitar que les persones orinin als carrers, un problema incívic que causa 

moltes molèsties i brutícia als veïns residents durant els actes festius que fins ara es 

concentren al Centre de la ciutat. I que des de l‟Ajuntament es faci l‟oportuna difusió, i s‟informi 

als veïns afectats per les activitats, amb indicació dels carrers tallats, de les mesures extres que 

pren l‟Ajuntament per fer front a les possibles molèsties que puguin ocasionar les activitats, els 

horaris de les activitats, i tot allò que l‟ens local consideri oportú a fi efecte d‟informar a la 

ciutadania. 3.-Que la Policia Local efectuï durant els dies de festa major, una vigilància 

específica per intentar garantir el màxim de compliment dels termes de les ordenances amb 

l‟objectiu de buscar un equilibri entre el gaudiment a la festa dels participants i el dret del veïns 

al descans. 4.-Que els actes de les Barraques, comptessin amb la presència d‟agents cívics, a 

fi de  vetllar per una bona convivència entre la ciutadania, i garantir que es compleixin les 

normes més elementals de civisme mitjançant eines educatives i pedagògiques, per informar 

els ciutadans que no han de fer xivarri, orinar a la via pública, malmetre el mobiliari urbà, ...etc, i 

finalitzar els actes, a les hores previstes. 5.- Que l‟Ajuntament col·loqui limitadors acústics 

durant els dies que se celebra la Festa Major. D‟aquesta manera, es podria limitar el màxim 

l‟emissió dels equips de so i reduir les molèsties que poden produir aquestes celebracions en 

els habitatges. L‟objectiu dels limitadors acústics és fer compatibles les activitats que es 

realitzaran en aquests espais amb el descans dels veïns. L‟ús de limitadors acústics, en altres 

ciutats veïnes com Sant Cugat del Vallès, ha permès limitar el màxim d‟emissió dels equips de 

so a un nivell que permeti funcionar correctament l‟activitat i alhora controlar l‟impacte acústic 

que arriba als habitatges més propers. Per tant, gràcies als limitadors, l‟Ajuntament 

aconseguiria que la molèstia per soroll sigui limitada i no pugui arribar a ser exagerada.  

 

Finalment el Síndic va oferir-se a  les parts implicades en tot allò que poguessin necessitar, i 

com a persona d‟enllaç entre ambdues,  com a facilitador en el procés per resoldre el conflicte. 

 

4.4.1 Neteja 

En aquest apartat, la tipologia de queixes més nombrosa és la que fa referència a la ubicació 

dels contenidors i els sorolls produïts pel buidatge dels mateixos. En concret s‟han tramitat  3 

relatives a la neteja. 

 

Un ciutadà, en representació d‟una empresa, va presentar una queixa 2014SDGR00109 

adduint la seva disconformitat amb la ubicació dels contenidors de paper, plàstic, rebuig, 

orgànic i vidre que hi havia davant del seu local. Al·legava que diàriament degut a l‟incivisme de 

la gent, s‟acumula gran quantitat de brossa sobre de la vorera, que desprèn fortes pudors i 

causa una mala imatge del seu establiment als clients. El Síndic va sol·licitar un informe sobre 

la possibilitat de canviar d‟ubicació aquests contenidor i la freqüència de la recollida i de la 

neteja d‟aquest carrer. Després d‟estudiar l‟expedient, el Síndic va estimar la queixa, i malgrat 

que, normalment no suggereix canvis d‟emplaçament, en aquest cas va considerar que hi ha  

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Civisme&action=edit&redlink=1
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una evidència clara d‟una situació millor – que era la suggerida pel reclamant-. Pel que fa a la 

brutícia al voltant dels contenidors, i que va poder comprovar en primera persona el Síndic, 

tenien l‟origen en una capacitat insuficient, una baixa freqüència de recollida i en el 

comportament incívic dels ciutadans, per tant, va recomanar un canvi d‟ubicació dels esmentats 

contenidors. Alhora, va recomanar a l‟Ajuntament, una tasca d‟informació i de pedagogia per 

millorar els hàbits de la ciutadania a l‟hora de col·laborar en la millora del servei i en les 

condicions de recollida. Finalment va recomanar a l‟Ajuntament que el servei de neteja que 

recull periòdicament els residus dipositats fora dels contenidors, en fes un seguiment. 

 

Els expedient 2014SDGR00152, i 2014SDGR000041, són similars a l‟esmentat, amb la 

peculiaritat, que el primer, va ser resolt en tràmit després de la intervenció del Síndic, ja que 

l‟Ajuntament va canviar d‟ubicació la fracció orgànica, de forma que aquesta quedava a més 

distància del local de la ciutadana que va presentar la queixa. I en el segon expedient, el Síndic 

va resoldre l‟expedient sense greuge, en el benentès que la distància entre la parada dels 

contenidors i la façana de l‟immoble era superior als 20 metres. No obstant, en aquest darrer, 

va considerar que l‟acumulació de deixalles no era admissible en termes de salubritat i va 

recomanar a l‟Ajuntament l‟adopció de les mesures necessàries, en l‟àmbit de les seves 

competències, per pal·liar les molèsties que exposen els veïns i veïnes. Per últim, el Síndic va 

insistir en engegar una campanya de civisme, d‟informació i pedagogia per afavorir els bons 

hàbits de la ciutadania a l‟hora de col·laborar en la millora del servei i en les condicions de la 

recollida de residus. 

 

4.4.2 Parcs i jardins 

Al llarg de l‟any s‟han rebut diverses queixes referides als parcs i l‟arbrat de la ciutat, 

especialment per l‟escàs manteniment i la manca de neteja d‟algunes àrees de gossos. 

Certament el manteniment dels parcs és una qüestió que no genera gaires queixes, però 

enguany, la xifra s‟ha incrementat per les queixes presentades per propietaris de gossos, que 

denunciaven la manca d‟espais pels animals a la ciutat. En total, han estat  21 queixes. 

 

L‟Oficina del Síndic va tramitar un expedient (2014SDGR00063) d‟una ciutadana que s‟havia 

queixat a l‟Ajuntament pels gossos deslligats i les defecacions que els animals fan a la Plaça 

Gorina de la ciutat. La ciutadana es queixava de l‟incivisme dels propietaris dels gossos que els 

deixen deslligats, la qual cosa els provoca per una banda, inseguretat i por, i en segon lloc, 

implica que els animals defequin per la plaça. Segons la promotora de la queixa, això provoca 

que els ciutadans i ciutadanes que no són propietaris de gossos, no puguin utilitzar la plaça per 

por i per salubritat, ja que està ple de defecacions de gos. El Síndic va estimar la queixa 

presentada, i malgrat considerar que la situació denunciada és deu en gran mesura, a 

l‟incivisme de la ciutadania,  no és menys cert que l‟Ajuntament té l‟obligació de complir la 

normativa i disposa dels mecanismes per fer-ho. El Síndic va recomanar que l‟Ajuntament  
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sancioni els propietaris de gossos amb conductes incíviques, i alhora que l‟Ajuntament impulsi 

una campanya de civisme i s‟incentivi la col·laboració ciutadana en el tema de la neteja de la 

ciutat. El manteniment de l‟espai públic, és responsabilitat de l‟Administració i també de la 

ciutadania, però correspon a l‟Ajuntament promoure el deure cívic necessari entre les 

persones. 

 

Vàries persones, a través de les seves queixes 2014SDGR0049, 2014SDGR0050, 

2014SDGR0051, 2014SDGR0052, 2014SDGR0053, 2014SDGR0054 (...) van posar de 

manifest el malestar que sentien com a propietaris de gossos per la “persecució” a la que, 

segons ells, es veien sotmesos. En concret va denunciar que la Policia local havia aixecat 

actes d‟intervenció als propietaris de gossos, sol·licitant la documentació dels gossos sense un 

criteri únic; alhora, des de l‟Ajuntament s‟havia eliminat una zona del Parc Catalunya on els 

propietaris podien deixar els gossos sense lligar. Tot això, va crear molt malestar entre els 

propietaris de gossos de la ciutat, i diferents propietaris van presentar queixa al Síndic. El 

Síndic va sol·licitar informe a l‟Ajuntament però davant la manca de contesta, va decidir 

resoldre d‟ofici.  Després d‟estudiar detalladament la normativa al respecte va fer una sèrie de 

recomanacions que es reprodueixen a continuació: 1) Que es defineixi i es creïn vàries zones 

de passeig i esbarjo per a gossos amb una grandària suficient perquè els animals puguin córrer 

i passejar lliurement, sense necessitat d’anar lligats. Per tant, es destinin zones de la ciutat, 

degudament delimitades amb el filat corresponent, especialment per aquesta finalitat, on els 

gossos puguin córrer o jugar deslligats sota la supervisió de les persones propietàries o 

posseïdores. En conseqüència, recomano que es modifiqui l’ordenança , a fi de poder garantir 

que en aquesta o aquestes zones d’esbarjo que s’habilitin, els gossos puguin anar deslligats. 

Ja que amb l’actual normativa es considera infracció greu la circulació de gossos pels carrer 

sense corretja o cadena i collar; i com a infracció greu dur l’animal deslligat i sense morrió per 

la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als espai públics en general. 2) 

Que l’Ajuntament, en el moment que fa controls sobre els animals, hauria de disposar de 

mecanismes per poder detectar en el mateix moment aquells gossos que porten o no el 

microxip, de forma que en el mateix acte es pogués determinar si la persona propietària del 

gos, reuneix els requisits establerts per l’ordenança. en que no sembla lògic, és que en tots els 

controls s’aixequin actes a fi que amb posterioritat els propietaris hagin d’aportar la 

documentació que acrediti que els gossos porten el xip. No sembla lògic tampoc que les 

persones hagin de sortir a passejar amb el gos amb:  la targeta del cens;  la documentació del 

microxip perquè la policia municipal no disposa de la màquina que puguin verificar in situ si 

l’animal el duu;  la targeta sanitària; i  la pòlissa de responsabilitat civil; a banda si és gos 

perillós, han de dur l’oportuna llicència administrativa. Per tant, que l’Ajuntament es doti dels 

mitjans tècnics per poder garantir una bona administració als ciutadans i articuli un sistema més 

àgil a l’actual per determinar si els propietaris que passegen un gos, compleixen o no la  
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normativa. I 3 ) Recomano també que es formi a la Policia Municipal en aquest àmbit a fi que 

puguin estableix i determinar si els gossos són o no races perilloses.  

 

Finalment va recomanar a l‟Ajuntament, que es reunís amb els ciutadans i ciutadanes 

propietaris de gossos que havien presentat les queixes, a fi de facilitar la participació ciutadana, 

i garantir que la solució que s‟adoptés sigui la millor per ambdues parts. 

 

4.4.3 Vialitat: via pública i carrers 

Les queixes de vialitat estan relacionades amb el dret a una bona administració, i tracten la 

desatenció municipal a peticions diverses de millora de l‟estat dels carrers, per la manca de 

manteniment del paviment 2014SDGR00137, manca de manteniment de l‟arbrat o de la 

il·luminació de les faroles. En concret s‟han tramitat 6 queixes en aquest àmbit. 

 

Un ciutadà va presentar una queixa (2014SDGR00034) a l‟Oficina del Síndic adduint que des 

de fa anys es queixa a l‟Ajuntament sense que li facin cas, dels escocells dels arbres que estan 

buits i això provoca desnivells que causen caigudes als vianants; i en segon lloc, es queixa que 

a l‟Avinguda Matadepera hi ha molts fanals que no funcionen. Alhora denuncia que hi ha molts 

troncs de palmeres seques i mortes. I finalment, també es queixa dels vehicles abandonats a la 

via pública. Per tot l‟esmentat, el Síndic va sol·licitar l‟oportú informe a l‟Ajuntament. El Síndic 

va resoldre el següent. En relació als arbres i al escocells, i després d‟haver comprovat in situ 

la situació denunciada pel ciutadà, va considerar que caldria reomplir alguns escolles amb 

sauló, a fi que el desnivell existent entre la terra dels arbres i la vorera fos menor, tot i que força 

escocells estan enrasats amb les peces de paviment. En relació a l‟enllumenat públic, segons 

informe de l‟Ajuntament aquest no funcionava, ni funciona, a conseqüència del robatori dels 

cables elèctrics.  L‟enllumenat públic és un servei mínim que ha de garantir l‟Ajuntament 

conforme la Llei de Bases del Règim  Local en el seu article. 26.1. En el tram que denuncia el 

ciutadà, hi ha 43 punts de llum que no funcionen ja que el robatori del cablejat ha afectat a tot 

el quadre elèctric, però això no pot constituir una excusa per no preposar-lo a la menor brevetat 

possible. L‟enllumenat públic es tracta d‟un servei mínim obligatori (art. 26 LBRL i art. 67 

TRLMRLC), que l‟han de prestar tots els municipis, sense excusa ni excepció.  El Síndic va 

considerar que hi havia greuge ja que el ciutadà té dret, conforme l‟article 45 de la Constitució, 

a disposar d‟un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona i té el deure de 

conservar-lo. L‟Ajuntament, doncs, té competències plenes en l‟àmbit del manteniment de 

l‟espai públic, atorgades en aplicació de l‟article 66 de la LLMRL i la LRBRL, com així es deriva 

també de l‟article 8 de l‟ordenança municipal d‟ocupació de les vies i els espai públics de 

Sabadell, quan estableix que "Correspon a l’Ajuntament portar a terme els treballs de reparació, 

conservació i neteja de les vies i dels espais públics que són de titularitat municipal i dels 

elements que la configuren”. I va recomanar que a la major brevetat possible, fos reposat el 

cablejat elèctric en el tram de la carretera de Matadepera fins al bosc de Can Deu, i igualment,  
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es garanteixi la seguretat dels ciutadans i ciutadanes que circulen per aquesta via, en especial, 

reomplint els escocells dels arbres que tinguin un desnivell que posi en perill a les persones. 

 

Una Associació de veïns de la ciutat va presentar una queixa 2014SDRG00099 a l‟Oficina del 

Síndic adduint que des de fa molt temps s‟han queixat a l‟Ajuntament de Sabadell, perquè un 

carrer del seu barri no està asfaltat. El Síndic va resoldre que si bé és comprensible que l'actual 

situació econòmica de l'Ajuntament no és la més adequada, la mateixa no justifica la falta 

d'actuació de l'Ajuntament per donar una solució definitiva al problema d'asfaltat de l‟esmentat 

carrer que els veïns porten tant de temps sol·licitant i esperant; ja sigui a través de l'execució 

directa pel  propi Ajuntament, o bé, obligant als propietaris dels habitatges al fet que executin 

les obres. L'article 18.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 

estableix entre els drets dels veïns, el d'exigir la prestació i, si escau, l'establiment del 

corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una competència municipal pròpia de 

caràcter obligatori; i entre els deures està el de contribuir, mitjançant les prestacions 

econòmiques i personals legalment previstes, a la realització de les competències municipals. 

L'apartat 2 de l'article 25 de la citada Llei 7/1985 disposa que qualsevol municipi exercirà en tot 

cas competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en 

matèria de pavimentació de vies públiques. Així mateix, l'art. 26.1-b) de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril, de Règim Local disposa que els Municipis hauran de prestar en tot cas, els serveis 

següents: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari 

d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i 

control d'aliments i begudes. Aquests serveis públics es finançaran substancialment mitjançant 

els recursos propis de les hisendes Locals ( art. 142 CE, 105 *LBRL i 2 i concordants del 

TRLHL) , entre els quals es troben principalment els tributs locals (impostos, taxes i 

contribucions especials) que han d'abonar els ciutadans residents en aquest municipi. Per tant, 

es desprèn que el dret dels veïns d'aquest municipi a obtenir una adequada pavimentació dels 

seus carrers és correlatiu a l'obligació de l‟Ajuntament de prestar aquest servei mínim. És 

obligació legal directament exigible pels reclamants i això, naturalment, sense perjudici del cost 

que suposi.  Els Ajuntaments tenen reconeguda la potestat d'organització, que fa referència al 

conjunt dels poders que li han estat atribuïts per a l'ordenació dels mitjans personals, materials i 

reals que se li encomanen a fi d'aconseguir una millor prestació dels serveis públics; i que, 

igualment, té reconeguda potestat discrecional en alguns aspectes, o la possibilitat de triar una 

entre diverses alternatives, basant-se en criteris (d'oportunitat o conveniència) que la llei no 

predetermina sinó que deixa a la seva pròpia decisió. No obstant això, l'escassetat de mitjans 

econòmics no pot ser una justificació total perquè no es procedeixi a asfaltar l‟esmenta‟t carrer, 

per la qual cosa s'hauria d'haver inclòs en la partida pressupostària, el crèdit corresponent, 

abans d'haver-se inclòs altres conceptes pressupostaris destinats a cobrir serveis que no són 

mínims ni obligatoris o a atendre activitats no necessàries. Per tot, el Síndic va recomanar que 

d'acord amb les prioritats establertes per l'Ajuntament per a l'arranjament de les vies públiques,  
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es procedeixi a millorar les del carrer, asfaltant l‟esmentat carrer tal i com sol·liciten els veïns, i 

en compliment de l'obligació d'atendre els serveis mínims municipals. 

 

Finalment, en aquest àmbit destaca l‟expedient 2014SDGR00169, presentat per una Comunitat 

de Propietaris del carrer d‟Alfons XIII que denunciava el mal estat de la vorera en aquest carrer, 

principalment a causa de l‟aparcament d‟autobusos i altres vehicles. L‟Ajuntament, després 

d‟anys de considerar que la reparació havia d‟anar a càrrec dels veïns, va reconèixer que l‟ens  

local executaria les obres de reparació i millora de la vorera. Els veïns van presentar la queixa 

al Síndic tips d‟esperar perquè aquestes obres no es materialitzen.  Després d‟estudiar el seu 

cas, i rebre l‟informe per part de l‟Ajuntament, el Síndic va considerar que l‟expedient quedava 

resolt en tràmit, després que l‟Ajuntament l‟hagués informat que dins el primer trimestre del 

2015, les obres es faran efectives. No obstant el Síndic va recordar a l‟Ajuntament l‟obligació de 

prestar correctament el servei de pavimentació de la via pública, i que arrangi urgentment 

aquells defectes existents a la pavimentació del carrer Alfons XIII, especialment aquells que 

siguin susceptibles de provocar caigudes als vianants. En tot cas, l‟expedient va quedar 

pendent de tancament definitiu a que les obres es duguin a terme, perquè succeeix que els 

informes municipals estableixen una cosa, que a vegades, no s‟acaba duent a la pràctica tal i 

com estava redactat. 
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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 les persones, fruit de l‟activitat 

que ha centrat la seva tasca, com a institució supervisora de l‟actuació municipal durant el 

2014. 

 

Durant el 2014, els ciutadans i ciutadanes han presentat 198 queixes al Síndic; s‟han resolt 175 

expedients; i s‟han fet 1.208 assessoraments. El Síndic ha fet 66 recomanacions a l‟Ajuntament 

de Sabadell, de les quals un 24% han estat acceptades, un 16% no acceptades i el 61% 

encara estant pendents de rebre. Sobta per tant, el gran nombre de recomanacions que el 

Síndic ha realitzat, de les quals no se n‟ha obtingut resposta.  

 

Enguany, el Síndic per millorar el coneixement de la pròpia institució, ha decidit comunicar als 

departaments afectats, tant la sol·licitud d‟informe com la resolució de l‟expedient. Fins ara, el 

Síndic centralitzava en l‟Oficina Tècnica d‟Alcaldia (OTA), tant les sol·licituds d‟informe com les 

resolucions. És a dir, quan un ciutadà presentava una queixa, el Síndic demanava l‟informe a la 

OTA, esperava que aquesta li remetés l‟informe que suposadament havia confeccionat el 

departament afectat, i quan el Síndic tenia la resolució, la feia arribar novament a la OTA 

perquè en fes l‟oportuna difusió al Servei corresponent. Però el Síndic, observant que moltes 

de les sol·licituds d‟informe no arribaven als departaments, o que aquests, sí que havien 

confeccionat un informe, però al final desconeixien com havia resolt el Síndic i en quin sentit. El 

Síndic va decidir fer arribar els documents, al mateix moment, tant a l‟OTA, com al departament 

afectat, a través dels caps d‟àrea, i de servei, així com els regidors. Amb aquest sistema el 

Síndic confia en que les resolucions permetran aportar millores als departaments, que les 

podran conèixer de primera mà, i tant de bò, aplicar en futures actuacions. Com sempre el 

Síndic insisteix en la voluntat de millora de l‟Administració, a fi d‟aconseguir prestar el millor 

servei possible en ares al dret a una bona administració que es mereixen tots els ciutadans i 

ciutadanes. 

 

La ciutadania ha de ser el centre de les preocupacions de l‟activitat administrativa, i s‟han de 

superar els patrons, sovint uniformes, del que suposa una perspectiva aferrada al compliment 

estricte i formal de les normes. 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. Només superant la llei 

positiva, i apropant-nos a l‟equitat, es podran superar resultats injustos o desproporcionats fruit 

d‟una aplicació mecànica o estricte de la norma. 

 

 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  
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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. Ha de 

resoldre 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.  

 

Els drets socials són drets humans. El Síndic, ha evidenciat que en l‟àmbit dels servies socials 

les queixes provenen de les repercussions de les retallades. El gran nombre de queixes 

rebudes en aquest àmbit,  posen de manifest que a Sabadell hi ha persones que es veuen 

privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per gaudir d‟un nivell i qualitat 

de vida acceptables. Estem parlant de drets humans que no poden passar per alt a aquells qui 

governen. L‟oficina del Síndic palpa dia rere dia, l‟alt grau de desesperació de la societat i la 

insuficient resposta del sistema de protecció social. És fa necessari evidenciar que calen més 

recursos econòmics i personals per tal de garantir una atenció adequada als ciutadans i 

ciutadanes als centres de servies socials, per això el Síndic proposa, com ha fet en anteriors 

anys, que es formin específicament aquells qui atenen a la ciutadania, perquè l‟atenció i 

seguiment de persones amb pocs recursos sigui més curosa; i permeti tenir eines als 

treballadors municipals per fer front a les difícils situacions amb les que ha d‟interactuar 

diàriament. I com ja es va recomanar l‟any 2013, el Síndic continua insistint en la utilitat d‟editar 

un document que unifiqués totes les ajudes – ja siguin estatals, autonòmiques o locals-  i els 

tràmits a realitzar per sol·licitar les prestacions, que contribuiria al dret a una bona 

administració, i ajudaria a saber d‟avantmà a quines prestacions es poden accedir. No obstant, 

des d‟aquí, i com cada any, el Síndic vol destacar la gran tasca que fan els professionals 

d‟aquest àmbit,  que estan a la primera línia, intentant gestionar els pocs o escassos recursos 

que l‟Administració posa al servei de la ciutadania. També mencionar que en l‟àmbit 

assistencial, moltes queixes s‟han de traslladar al Síndic de Greuges de Catalunya per ser-ne 

ell el competent, són els temes del dret d‟accés als serveis sanitaris públics; la prestació 

econòmica per cures en l‟entorn familiar; prestacions econòmiques vinculades al servei 

residencial; programes individuals d‟atenció (PIA); la renda mínima d‟inserció; o, drets 

relacionats amb la qualitat assistencial,; entre d‟altres. 

 

Aspectes relacionats amb l‟accessibilitat econòmica als serveis educatius preobligacionals, o la 

inadequació de recursos, i sistemes d‟atenció a la diversitat educativa, s‟han fet evidents durant 

el 2014. Les queixes presentades són mostra dels problemes que persisteixen en el nostre 

sistema educatiu i que afecten generalment els col·lectius més desafavorits.  En ple segle XXI, 

el Síndic considera que hi ha un dret a l‟educació preobligatòria, la qual cosa s‟ha posat de 

manifest, pel nombre de queixes que ha tramitat en aquest àmbit. L‟educació infantil es 

presenta com una base cada vegada més sòlida d‟oportunitats educatives amb el potencial de  
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neutralitzar, en les primeres etapes de vida, unes diferències socials que tendeixen a reproduir-

se al llarg de la vida escolar. L‟accés a aquests serveis educatius ha millorat, sens dubte, però 

és lluny de ser universal i d‟oferir-se en condicions d‟equitat en tots els centres. El Síndic 

considera que d‟acord amb el que preveu l‟ordenament jurídic, els increments de les tarifes en 

aquesta primera fase de l‟ensenyament, no suposen formalment una irregularitat per part de les 

administracions implicades, perquè la LEC no incorpora l‟educació infantil de primer cicle entre 

els ensenyaments declarats gratuïts, però cal ser conscients que això pot posar en risc un dels 

pilars fonamentals del nostre estat del benestar i un dels drets educatius bàsics, la gratuïtat de 

l‟ensenyament. En l‟esfera de les competències municipals en educació, el Síndic valora molt 

positivament que les recomanacions que s‟han fet en aquest àmbit, hagin estat acceptades pel 

Servei. Introduint aquestes petites millores, en el redactat de les cartes i circulars que es fan 

arribar a la ciutadania, es millorarà la qualitat del servei. L„objectiu del Síndics és que altres 

serveis se sumin a aquesta actitud del Servei d‟Educació, ja que la suma d‟esforços fa que les 

millores reverteixin en drets a favor de les persones. Des d‟aquí doncs, un reconeixement a 

aquest servei, pel respecte i l‟esperit de millora.  

 

Els serveis funeraris, han suposat un allau de consultes i l‟inici d‟ expedients relacionats amb la 

limitació temporal de les concessions de sepultura. Arrel d‟un aqueixa presentada al Síndic 

l‟any 2013, i resolta durant el 2014, el Síndic ha posat sobre la taula de l‟Ajuntament , una 

problemàtica que afecta totes aquelles sepultures anteriors a l‟any 1988. L‟article 61 del 

Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d‟octubre, és el 

primer instrument que fixa la limitació dels cinquanta anys per les concessions demanials. És la 

primera vegada que és fixa un termini, transcorregut el qual, s‟ha d‟entendre que l‟Ajuntament 

recupera la lliure disposició del bé, i per tant, la concessió reverteix a l‟administració. Fins 

aleshores, cap llei, fixava una limitació temporal de les concessions del drets funeraris sobre 

sepultures de forma que, anteriorment a aquesta data, cal entendre que les concessions eren a 

perpetuïtat, i per tant, a 99 anys. Els títols expedits després de l‟entrada en vigor del Reglament 

porten implícita aquesta limitació temporal, però els anteriors no, i els tribunals han considerat 

que no es poden aplicar retroactivament els terminis i els límits establerts en la normativa. 

Aquest criteri es tracta de doctrina jurisprudencial consolidada ( STS 19/10/2004; STS 

02/06/1997; STS 06/10/1994; STS 08/11/1991). El Síndic considera que no pot aplicar 

retroactivament el Reglament mencionat del 1988 per limitar la concessió als 50 anys, però 

tampoc pot aplicar aquesta limitació, com pretén l‟Ajuntament, en base a establert a l‟article 114 

del Decret de 17 de juny de 1955, que va aprovar el Reglament de serveis de les corporacions  

locals, que limita els contractes a 50 anys, ja que en cap cas no es referia al règim de 

concessions de béns de domini públic, sinó a les concessions administratives per la gestió 

indirecta dels serveis públics, que res té a veure amb les concessions. Per tant, mantenir 

aquest criteri per part de l‟Ajuntament vulnera els drets dels titulars a mantenir el dret durant el 

termini establert per la jurisprudència com a límit per als títols atorgats al seu dia a perpetuïtat. 
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A nivell convivencial, s‟han registrat nombroses queixes, que posen de manifest el mal estat 

que es viu en alguns barris de la ciutat. L‟Ajuntament ha de vetllar per preservar l‟espai públic 

com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les 

seves activitats de lliure circulació, d‟oci, de trobada i d‟esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i 

als drets dels altres. Però d‟altra banda, també cal recordar a la ciutadania, la necessitat que 

tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els 

drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l‟espai públic en condicions adequades. 

En aquest àmbit hi ha moltes queixes que es deriven de la manca d‟actuació per part de 

l‟Ajuntament, especialment en temes de contaminació acústica i disciplina urbanística. Per tant, 

en molts dels expedients el Síndic ha resolt que hi havia greuge per una inactivitat municipal 

que s‟haurien pogut evitar amb una intervenció eficaç per part de l‟ens local. El Síndic insisteix 

a l‟Ajuntament que no pot derivar a la via civil aquells conflictes entre veïns que es produeixen 

com a conseqüència de l‟incompliment de les ordenances municipals. I considera que 

l‟Ajuntament no fa suficient ús de les diferents tècniques de resolució alternativa de conflictes 

dels què l‟Ajuntament es podria fer valer per solucionar les discrepàncies entre veïns. En 

aquest tipus d‟intervencions, el Síndic ha recomanat a l‟Ajuntament una prevenció i mediació 

del conflicte, apostant per agents cívics, mediadors socials, educació i pedagogia, de forma que 

aquesta activitat porti a que la ciutadania es faci seva la ciutat, respectant la diversitat. 

 

El procediment administratiu és la garantia de l‟eficàcia i l‟eficiència en les relacions entre 

l‟administració i l‟administrat. Per tant, el compliment estricte i escrupolós és la garantia que té 

el ciutadà que les seves sol·licituds rebran el tracte degut. En els procediments de 

responsabilitat patrimonial, el Síndic topa en tots els expedients, en una mala praxis per part de 

l‟Ajuntament,  que consisteix en deficiències procedimentals, bàsicament dilacions, 

paralitzacions injustificades del procediments, i silenci administratiu. És cert que els expedients 

en aquesta matèria s‟acaben resolen, però el termini  general, supera en escreix els sis mesos 

que preveu la normativa, la qual cosa implica que no s‟està garantint el dret a una bona 

administració per part de l„Ajuntament.  

Altra cosa és la resolució desestimatòria que reben els ciutadans que presenten una queixa de 

responsabilitat patrimonial. El motiu de la desestimació sempre és el mateix i és que 

l‟Ajuntament ha considerat que no s‟havia acreditat la relació de causalitat entre la lesió i 

l‟activitat administrativa. Relacionat amb aquest extrem, s‟ha arribat a l‟absurd municipal, de 

manifestar que no és responsable d‟una caiguda perquè aquesta s‟ha produït en l‟àmbit d‟un 

gual. El Síndic va recordar a l‟Ajuntament que és l‟Administració qui ha de vetllar pel correcte 

servei de pavimentació de la via pública, i per tant, és responsable, en primer lloc, per la seva 

condició de titular del domini públic, i en segon lloc, perquè la causa del dany ha estat el 

funcionament del servei públic. 
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També en matèria de llicències el Síndic recomana un seguiment escrupolós del procediment, i 

que s‟elabori un document per als treballadors municipals que tramiten procediments, amb 

l‟objectiu de simplificar i clarificar el procediment relacionat amb les llicències. 

 

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. El 

Síndic vol destacar que continua rebent queixes perquè l‟Ajuntament nega 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 pugui 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.  

Però el Síndic, sobretot vol posar un èmfasi especial en aquells casos on l‟Agència tributària 

embarga el compte corrent d‟una persona que rep prestacions d‟emergència social. Aquest fet 

evidencia la descoordinació municipal, i la vulneració del dret a una bona administració. No és 

eficaç ni congruent que l‟Ajuntament embargui i al mateix temps esmerci recursos en favor de 

qui ha estat embargat. Cal que es comprovi l‟estat de solvència del deutor, i en cas que 

s‟acrediti que la persona no té béns i estigui percebent una prestació d‟emergència social, se 

suspengui l‟embargament i es declari formalment la insolvència, i la baixa provisional o 

definitiva del crèdit, en el seu cas.  

Encara en l‟àmbit de la gestió tributària, el Síndic constata que les comunicacions al ciutadà on 

es desestimen les al·legacions en el procediment sancionador, són respostes estandarditzades 

que no responen en cap cas les pretensions de la ciutadania. En aquest sentit, el Síndic 

insisteix que cal que les respostes que es donen als ciutadans siguin raonades i es 

corresponguin amb les al·legacions que fan, amb independència o no que es satisfacin les 

seves expectatives. 

 

En benefici d‟un urbanisme adequat i democràtic, el Síndic recorda a l‟Ajuntament del deure de 

vetllar per la legalitat. Per tant, resulta inadmissible que expedients de disciplina urbanística es 

perllonguin més de deu anys, ja que això demostra que quelcom falla, perquè això es tradueix 

en que algunes persones estan infringint la normativa urbanística i s‟aprofiten de la situació, en 

contra de l‟interès general. Segons el Síndic, cal que l‟Ajuntament vetlli pel dret a una bona 

administració i per tant, perquè s‟acompleixin els terminis de tramitació dels expedients de 

disciplina urbanística, i en última instància que l‟Ajuntament es faci valer de tots els instruments 

per fer complir la normativa, tramitant els procediments sancionadors necessaris quan aquella 

s‟incompleix. 
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En tema de contaminació acústica, el Síndic ha comprovat una inactivitat per part de 

l‟Ajuntament que duu als veïns a viure situacions que els pertorben la seva vida personal i 

familiar, en quan a sorolls i pudors. En tots els casos denunciats, a l‟Ajuntament li costa molt 

desplaçar-hi agents de l‟autoritat, comprovar el que diuen els veïns i ordenar tot el que cal 

perquè l‟activitat s‟acordi a la llicència concedida. En última instància el Síndic reivindica el 

procediment sancionador per condemnar aquelles accions per part dels propietaris dels locals 

que incompleixen amb la normativa, i de la qual, l‟Ajuntament no en fa ús, generant a parer del 

Síndic un greuge comparatiu per aquells propietaris que compleixen escrupolosament amb la 

normativa. El Síndic recomana en aquest camp una major informació i pedagogia per la 

ciutadania, oferir tècniques de resolució de conflictes entre els veïns; revisar els protocols 

d‟atenció de les denúncies; i que l‟Ajuntament actuï quan es denuncien casos de contaminació 

acústica. 

 

Continuen sent moltes les queixes presentades per les molèsties, el perill i la inseguretat que 

comporten els habitatges desocupats i solars en estat d‟abandonament. 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 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. Totes les persones 

que viuen a la ciutat tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats municipals 

han de vetllar per l‟existència d‟una oferta adient d‟habitatge i d‟equipaments de barri per a tots 

els ciutadans, sense fer distincions d‟ingressos. Aquests equipaments han de disposar 

d'estructures d'acolliment per als sense sostre que puguin garantir la seva seguretat i dignitat, 

com també d'estructures per a les dones víctimes de violència, en particular de violència 

domèstica, de maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució. El Síndic ha 

detectat les necessitats insatisfetes de la ciutadania, amb famílies sense habitatge, i habitatges 

sense família. El Síndic recorda que disposar d‟un habitatge és un dret fonamental, un 

habitatge que en tot cas ha de ser salubre i digne.  

 

En l‟apartat de la circulació de vehicles, el Síndic vol destacar aquells greuges que ha realitzat 

l‟Ajuntament a les persones amb discapacitat. Comparat amb el volum total de les queixes per 

circulació de vehicles, el percentatge de queixes d‟aquest col·lectiu de persones és nombrós.  
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Principalment, el motiu són els problemes burocràtics amb els que topen perquè es materialitzi 

la reserva d‟una plaça al carrer. En definitiva perquè l‟ens local col·loqui una senyal horitzontal i 

pinti les senyals verticals, per promoure i garantir que la llibertat i la igualtat de les persones 

amb discapacitat sigui real i efectiva. El Síndic en tots els casos, considera que es produeix un 

greuge pel ciutadà o ciutadana, a qui l‟Ajuntament no escolta i se li vulneren els seus drets, i 

considera inadmissible en termes de justícia social i igualtat, que al·legui motius econòmics i 

administratius per no procedir a fer aquestes reserves quan els ciutadans ho sol·liciten.  

 

En quan a la circulació i estacionament de vehicles la majoria de queixes rebudes fan 

referència al desacord amb les sancions imposades per estacionament en zones de càrrega i 

descàrrega. En totes, el promotor de la queixa manifestava la seva disconformitat amb la 

sanció, al·legant que malgrat estava realitzant una acció de càrrega o descàrrega va ser 

sancionat. L‟Ajuntament, quan el vehicle és mixt o de transport de mercaderies fonamenta la 

sanció en què s‟ha ultrapassat el temps de càrrega o descàrrega, sense aportar cap més prova 

que la declaració de l‟agent (presumpció de veracitat); i quan és un vehicle mixt (mercaderies i 

persones) no logotipat, afirma que no és un vehicle autoritzat per fer l‟operació perquè no porta 

cap distintiu; quan en cap cas la normativa preveu que els vehicles comercials hagin d‟anar 

logotipats per poder estacionar en una zona de càrrega i descàrrega. El Síndic recorda i 

recomana a l‟Ajuntament que no pot basar només, aquests tipus de sancions en la presumpció 

de veracitat quan els agents poden aportar altres proves que desvirtuïn la presumpció 

d‟innocència dels ciutadans i ciutadanes infractors. Resulta inadmissible a parer del Síndic que 

en aquests casos, on resulta molt fàcil l‟aportació de proves addicionals a la presumpció de 

veracitat, tot el procediment es basi en la paraula de l‟agent. Igual succeeix en els casos 

d‟aparcament en zones prohibides a on aportaria seguretat jurídica, tant pel cos policial com 

per les persones, que les sancions no es basessin únicament en la presumpció de veracitat 

dels agents, sinó amb proves, que estalviarien recursos humans i econòmics a la ciutat i als 

particulars. Per aquest motiu, i per l‟encaix que aquesta figura pot tenir en ple S.XXI, on la 

paraula de l‟agent val més que la del ciutadà, el Síndic municipal, juntament amb la Síndica de 

greuges de Terrassa, i el Síndic municipal de greuges de Sant Cugat, han encomanat un estudi 

a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la presumpció de veracitat. La UAB, al mes de 

juliol, va entregar el dictamen sobre la presumpció de veracitat  al Síndic de Sabadell, la 

Síndica de Terrassa i al Síndic de Sant Cugat, en el marc del conveni signat a tal efecte, però 

encara s‟està treballant en l‟estudi, ja que aquest  dictamen és el punt de partida de d‟un 

informe extraordinari. Informe, que es veurà complementat amb el segon dictamen, en el qual 

ja està treballant el Servei d‟Estudis i Dictamen Jurídics de la UAB, que preveu la inclusió del 

dret comparat en l‟estudi de la presumpció de veracitat i l‟elaboració d‟un codi de bones 

pràctiques. El Síndic amb les seves recomanacions en aquesta matèria pretén garantir el dret 

de defensa i la presumpció d‟innocència dels denunciats. 
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En l‟àmbit del transport públic de viatgers s‟han atès queixes relacionades amb l‟empresa TUS 

per la gestió dels títols. En aquest sentit el Síndic recorda a l‟Ajuntament que la concessionària 

ha de garantir el mateixos drets que si l‟Ajuntament fes una gestió directa del servei, sent-ne ell 

l‟últim responsable. I en aquests termes, va recomanar que aprovi la corresponent normativa on 

quedi regulada la emissió per part de l‟Ajuntament del passi per acompanyant de persones amb 

discapacitat que no poden fer ús del transport públic de manera autònoma, sense ser vàlida 

l‟excusa municipal que encara està en tramitació.  

 

En relació a l‟ús i al manteniment de l‟espai públic, la ciutat pertany a totes les persones que 

l‟ocupen i l‟Ajuntament ha de garantir que es respecten els drets. El Síndic ha tractat diverses 

irregularitats referides a l‟espai públic. En destaca la queixa d‟uns veïns molestos per la 

ubicació de Les Barraques de la Festa Major. En aquest sentit, el Síndic, després de reunir-se 

amb totes les parts implicades, va emetre una resolució fonamentada en la necessitat de 

canviar la ubicació de les mateixes, i que aquestes s‟instal·lin cada any en un punt diferent de 

la ciutat. El Síndic va recomanar a l‟Ajuntament que es prenguin totes les mesures per 

minimitzar els perjudicis –de contaminació acústica, brutícia, deixalles,...etc-  que pot ocasionar 

la celebració de les mateixes, com: campanyes informatives i de conscienciació; la presència 

d‟agents cívics; la instal·lació de limitadors acústics; i que Policia Local efectuï durant els dies 

de festa major una vigilància específica.  

 

En l‟àmbit de la neteja el gruix de queixes es refereix a la ubicació dels contenidors i els sorolls 

produïts pel buidatge dels mateixos. En aquest sentit el Síndic ha recomanat que s‟intensifiquin 

les tasques de neteja, i si cal, en determinats punt de la ciutat s‟augmenti la periodicitat de la 

recollida; alhora, que s‟impulsi un seguiment i control dels punts on es detecten actituds 

incíviques per aconseguir canvis d‟hàbits dels ciutadans i un major civisme. 

 

Pel què fa als parcs i jardins, ha sol·licitat al govern municipal que s‟adoptin les mesures 

necessàries per garantir que els parcs i jardins de la ciutat estiguin en condicions necessàries 

de salubritat, manteniment i seguretat. I ha recomanat que s‟incrementi el control de les 

activitats incíviques i molestes que tenen lloc als espais públics (concentració de persones amb 

consum d‟alcohol i altres drogues); i que es vetlli pel compliment de l‟ordenança de tinença 

d‟animals pel què fa a l‟obligació de dur-los lligats i recollir les deposicions. En aquest sentit el 

Síndic va tramitar una queixa on molts ciutadans propietaris de gossos es queixaven de la 

persecució a la que se sentien sotmesos com a propietaris i de la manca d‟espais pels animals. 

Així, el Síndic va  recomanar que es defineixi i es creïn vàries zones de passeig i esbarjo per a 

gossos amb una grandària suficient perquè els animals puguin córrer i passejar lliurement, 

sense necessitat d‟anar lligats; i que l‟Ajuntament es doti dels mitjans tècnics per poder garantir 

una bona administració als ciutadans i articuli un sistema més àgil a l‟actual per determinar si 

els propietaris que passegen un gos, compleixen o no la normativa (lectors de xip). 
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Per finalitzar, el Síndic considera que la institució que representa és una garantia pels drets 

humans, socials i econòmics de proximitat. Cal abandonar la imatge estereotipada que el 

Síndic només critica l‟Administració, per la idea que es fa des d‟una critica raonada i 

constructiva, i amb l‟únic objectiu de defensar els drets de les persones. L‟Administració ha de 

canviar i superar l‟actuació conservadora, i això passa necessàriament per un procés de 

modernització i revisió de tots els procediments. Per damunt de tot, cal empoderar al ciutadà i 

oferir-li una escolta activa des de l‟Administració, per millorar els drets i les llibertats de les 

persones. El Síndic ha de ser una eina de transformació i de defensa de les persones i dels  

drets humans, socials, econòmics i culturals a Sabadell. 
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Al llarg de l‟any, el Síndic participa en nombroses iniciatives socials, per donar suport a les 

entitats locals i per prendre el pols de la ciutat. També programa entrevistes amb persones del 

món associatiu, empresarial i veïnal, organitza visites a entitats i associacions de veïns i veïnes 

i obre oficines de proximitat per atendre la ciutadania al seu barri.  

 

1.-EL SÍNDIC AMB LA CIUTADANIA 

Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes 

El Síndic municipal ha mantingut aquest 2014 un total de 166 entrevistes, tant personals com 

amb col·lectius socials. Els ciutadans i ciutadanes poden demanar hora per entrevistar-se 

personalment amb el Síndic i també pot ser ell qui s‟adreça a les persones per conèixer la 

realitat de la ciutat.  

 

Visites a entitats i AAVV de la ciutat 

L‟any 2014, el Síndic municipal ha visitat 58 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 4 visites de proximitat pel territori sabadellenc. 

       

Assistència a actes 

Aquest any el Síndic ha assistit a 19 actes a Sabadell, 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.  

 

2. APOSTA PER LA COMUNICACIÓ I LA DIFUSIÓ  

Les relacions amb els mitjans 

De la mateixa manera que s‟ha vingut fent des de la creació de l‟Oficina, ara fa 10 anys, el 

Síndic gestiona amb total independència del departament de premsa de l'Ajuntament de 

Sabadell les relacions amb els mitjans de comunicació. L‟any 2014, s‟han redactat i difós 7 

notes de premsa d‟actualitat relacionada amb el Síndic Municipal de Greuges. 

 

La web sindicsabadell.cat 

La pàgina web segueix en funcionament, informant de tota l‟actualitat de l‟Oficina del Síndic, 

així com permetent la presentació de queixes de manera telemàtica. La pàgina web es va posar 

en funcionament ara fa pràcticament 3 anys, pel que des de l‟Oficina del Síndic es considera 

necessària una actualització de continguts i modernització del disseny, aspectes en els quals ja 

s‟està treballant. 
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3. ESCOLTAR, INFORMAR I DIALOGAR A LES XARXES SOCIALS 

El Twitter és una de les principals eines del Síndic per conèixer els principals problemes i 

queixes dels ciutadans presents a la xarxa social. Per això, a més d‟informar de la seva agenda 

oficial, el Síndic aprofita la seva presència al món 2.0 per interactuar amb els usuaris, tot 

resolent consultes o contactant amb aquells i aquelles que sol·liciten l‟empara del defensor 

local. Al tancament de l‟edició de la present memòria, el Síndic compta amb 1.300 seguidors a 

Twitter i ha emès 1.870 piulades.  

 

 

 

 

 

 

4. CANALS DE DIFUSIÓ PROPIS DEL SÍNDIC 

Butlletí “síndic.sbd” 

Un any més, l‟Oficina del Síndic ha emès 2 edicions del butlletí informatiu “síndic.sbd”. El 

seu principal objectiu és establir una forma de comunicació on-line periòdica i breu, que  
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recapituli les principals informacions relacionades amb el Síndic municipal del darrer semestre. 

Es fa arribar mitjançant l‟e-mail a ciutadans i ciutadanes de Sabadell, partits polítics i entitats. 

 

5. EDUCACIÓ EN VALORS 

El programa d‟Educació en Valors és l‟aposta del Síndic municipal per apropar als estudiants 

sabadellencs conceptes cabdals, com ara la llibertat, la diversitat cultural, l'espai urbà, la pau, la 

identitat, la salut bàsica, el respecte, la vida, la no discriminació, la intimitat i la no agressió, 

entre d‟altres. L‟any 2014 s‟han programat 8 sessions d‟Educació en Valors en diversos centres 

educatius de la ciutat.  

 

6. PUNTS D‟ATENCIÓ DEL SÍNDIC 

Al 2014 ha continuat funcionant el programa „El Síndic, 

a 15 minuts de casa‟, amb l‟apertura de punts d‟atenció 

en diferents centres cívics de la ciutat. Aquests punts 

funcionen sota petició de cita prèvia. Aquest any s‟han 

atès 12 persones en els punts d‟atenció Nord, Sud, 

Est i Oest. 

 

 

 

 

 

7. CICLE DE XERRADES „...I ELS DRETS SOCIALS?‟ 

Fer una difusió dels Drets Humans 

descentralitzada i més pròxima, 

encoratjant i millorant la participació 

dels ciutadans dels barris de Sabadell 

ha estat l‟objectiu del cicle ‘…i els Drets 

Humans?‟ que el Síndic Municipal de 

Greuges de Sabadell ha desenvolupat 

durant el mes de maig en diferents 

espais de la ciutat. La iniciativa va 

començar el 6 de maig al Centre Cívic 

de Can Puiggener en un acte presidit 

per Anna Simó, vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya. 
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Els Drets Socials com alternativa a l'actual situació de crisi 

Una sala plena a vessar de veïns i veïnes de Can Puiggener va ser el marc que va acollir la 

inauguració del cicle de xerrades organitzat pel Síndic. L‟acte, que va ser presidit per la 

vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Anna Simó, va comptar també amb la presència de 

la Fundació Pare Manel i del geògraf, professor d‟Universitat i president de l‟Observatori DESC, 

Jordi Borja. 

 

Renda bàsica. Límits i possibilitats de la proposta a Catalunya  

“La renda bàsica és allò que rebria tothom de manera incondicional, pel simple fet de ser 

ciutadà”. D‟aquesta manera començava la seva intervenció David Casassas, professor de 

Sociologia de la UAB, en la segona conferència del cicle “…I els Drets Socials?”. Casassas va 

defensar la proposta d‟instaurar la renda bàsica al nostre país, com a instrument per garantir 

“més seguretat, més poder i més llibertat” a tots els ciutadans i ciutadanes.  

 

La conferència, que es va celebrar a l‟auditori de la biblioteca del Sud de Sabadell, va comptar 

també amb la presència de Salvador Obiols, director de Càritas de Terrassa-Sabadell.  

 

Dret a l'habitatge: Més enllà d'un sostre i quatre parets  

“Tot i estar reconegut a la Constitució, el Dret a l’habitatge no s’està 

garantint a la societat”. Així de contundent començava la seva 

conferència Ada Colau, activista pro Drets Humans i membre de la 

Plataforma d‟Afectats per la Hipoteca (PAH), en la darrera sessió 

del cicle “…I els Drets Socials?”. Colau va fer un profund diagnòstic 

de la situació actual que viuen nombroses famílies al nostre país, 

sense habitatge digne on poder viure: “El problema de l’habitatge 

s’arrossega des de fa temps. Ja amb el Franquisme es va impulsar 

el parc d’habitatges privat en detriment del públic (…) i, amb la 

democràcia, cap Govern ha canviat aquesta política, que només ha 

servit per fomentar l’especulació”, afegia Colau. 

 

La conferència, que es va celebrar al centre 

cívic de Can Rull de Sabadell, va comptar 

també amb la presència de Rosa Maria Calaf, 

periodista i ex-corresponsal de TVE a l‟Àsia, 

que va moderar la sessió.  
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8. COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS 

El 10 de desembre, Sabadell va acollir els actes 

commemoratius del Dia Mundial dels Drets 

Humans que, com ja és habitual, organitza el 

Síndic de Sabadell, Josep Escartín, i 

l'Ajuntament de Sabadell. L'acte central, que va 

tenir lloc al vespre a la Casa Duran, va estar 

dedicat aquest any a la Jurisdicció Universal 

com a eina contra la impunitat. "Quan al març 

vaig sentir la noticia de l'eliminació de la 

Jurisdicció Universal a Espanya em va impactar 

tant que vaig decidir que enguany, la celebració del dia mundial dels Drets Humans aniria 

referit a aquest fet", va afirmar el Síndic en el seu discurs de benvinguda a l'acte. Amb tot, 

Escartín no va menystenir altres injustícies que afecten la ciutadania de més a prop. "És cert 

que l'abolició de la Justícia Universal, no és un problema que ens afecti al nostre dia a dia, però 

diu molt de com funciona el món en el què vivim" i va continuar dient que, des de la institució 

que representa, "veig massa sovint drets vulnerats: instàncies que no es contesten; considerar 

la presumpció de veracitat dels agents de l'autoritat com la única prova en el procediment 

sancionador de multes, quan hi ha altres proves a l'abast; interpretar que les concessions de 

les sepultures anteriors a l'any 1988 són concedides per 50 anys, en comptes de 99 anys com 

reconeix el TSJC; endarreriments en la percepció de rentes com la RMI o les pensions no 

contributives per minusvalesa; inactivitat municipal davant la vulneració del dret al descans; o la 

vulneració dels drets de les persones amb discapacitat quan l'Ajuntament al·lega 'causes 

administratives' com a fonament per no pintar una reserva d'aparcament per aquest col·lectiu". 

  

Aitor Martínez, responsable de projectes i 

advocat de la Fundació Internacional Baltasar 

Garzón, va ser qui va fer la xerrada sobre la 

situació actual de la Jurisdicció Universal a 

Espanya. "La Jurisdicció Universal és una eina 

enorme de lluita contra la impunitat", va afirmar 

Martínez, destacant que al 2014, i segons el seu 

parer, "s'ha efectuat el 'cop de destral' definitiu a 

la Justícia Universal en el nostre país". "Han 

primat els interessos econòmics per davant dels 

interessos de les víctimes", sentenciava el ponent, recordant també que "la Jurisdicció 

Universal és difícil que aconsegueixi condemnes, però sí és efectiva com a eina de pressió als 

tribunals locals d'allà on s'han comès els crims".   
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Com ja és habitual, a l'inici de l'acte una representació de la ciutadania sabadellenca va llegir 

una selecció d'articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'alcalde de Sabadell, 

Joan Carles Sánchez, va posar el punt i final a l'acte. La moderadora va ser la Síndica de 

Barcelona, Assumpció Vilà. 

 

9. TAULA RODONA SOBRE LA PROTECCIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES DEL 

COL·LECTIU DE SALUT MENTAL 

El mateix 10 de desembre al matí, la 

jornada començava amb una taula 

rodona a la seu social de Salut Mental 

Sabadell. En paraules del Síndic, 

"Aquesta taula rodona va néixer amb 

la voluntat d'unir sinèrgies entre 

diferents sectors de la ciutat, per 

abordar una problemàtica que s'ha 

vist agreujada darrerament pel context 

de crisi,  que és la protecció dels drets 

de les persones amb discapacitat i, en 

especial, de salut mental".  

 

Carmela Fortuny, directora de l'ICAS, va ser l'encarregada d'obrir l'acte. I a la taula va participar 

Neus Pujal, Fiscal en cap de Sabadell; M. Teresa Puig, membre del Col·legi d'Advocats de 

Sabadell, i Marta Farrés, Regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell. L'acte el va 

moderar el Síndic, Josep Escartín, I la presentació va anar a càrrec de Maria Montseny, 

presidenta de Salut Mental Sabadell.  

 

En el seu discurs, el Síndic va reivindicar la tasca dels professionals que estan a primera línia 

de serveis socials, "un col·lectiu que més que ningú ha vist i ha patit les terribles conseqüències 

de la crisi, i que ha hagut de fer front, amb els recursos que els han vingut donats, a una allau 

de queixes de ciutadans i ciutadanes". I va recordar que "l'administració ha de vetllar perquè 

totes les persones gaudeixin d'igualtat d'oportunitats i eliminar les causes que ho dificulten". En 

aquest sentit, a parer del Síndic, "l'Administració local té l'obligació d'adaptar els habitatges, els 

llocs de treball, el lleure i el transport, tal i com indica la Carta Europea de Salvaguarda dels 

Drets de la Ciutat". I va apuntar la necessitat de treballar, a nivell local, en adequació dels 

espais públics seguint la norma tècnica d'accessibilitat, per tal que estiguin lliures d'obstacles, i 

que l'administració garanteixi la igualtat d'oportunitats a aquest col·lectiu. 
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10. COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DELS DRETS DELS INFANTS 

Com a novetat d'enguany, el tret de sortida dels 

actes commemoratius del Dia Mundial dels Drets 

Humans van començar el 20 de novembre, en el 

marc del Dia Mundial dels Drets dels Infants. És el 

primer any que s‟ha organitzat aquest acte de 

manera independent al Dia dels Drets Humans, 

amb l'objectiu de donar més protagonisme als 

Drets dels Infants.  

 

Els estudiants de Sabadell van ser els encarregats de participar en un acte organitzat 

conjuntament amb l'Ajuntament i que va tenir lloc a Fira Sabadell. "Celebrem el Dia dels Drets 

dels infants!" va ser un concurs centrat en el coneixement dels Drets Humans que va comptar 

amb la participació de 6 centres escolars de la ciutat. La conducció de l'acte va anar a càrrec 

de l'animador Pep Callau.   

 

SMATSA, patrocinadora de l'acte, va premiar amb un val de 500 euros l'escola guanyadora, 

l'institut Les Termes, que el destinarà a l'associació ANDI, entitat que els estudiants van escollir 

com a destinatari del premi. 
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DESPESES IMPORT
Comunicació externa (on-line, off-line), generació 

de continguts i materials de difusió 2.372,00 €

Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya 1.263,00 €

Manteniment hosting i domini pàgina web 114,95 €

Formació 418,23 €

Dia Mundial dels Drets Humans i altres actes 435,00 €

Desplaçaments 114,00 €

Memòria conjunta dels Síndics locals del Vallès 157,30 €

TOTAL 4.874,48 €

REMUNERACIONS EQUIP SÍNDIC

Indemnitzacions Síndic 10.200,00 €

Sous i Salaris  79.234,00 €

TOTAL 89.434,00 €
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EQUIP DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 

Josep Escartín, Síndic 

Marta Esquius, assessora jurídica 

Muntsa Costa, atenció a les persones 

 

Amb la col·laboració de 

Andrea del Toro, pràctiques UAB - estudiant Dret 

Jose Luís Guerrero, pràctiques UAB – estudiant Dret 

Mª Carmen Ortega, pràctiques administratives (Programa Esqueix d‟Andi Down) 

 

Suport extern 

Òscar Gómez, comunicació i difusió 
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