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acompliment de carta de serveis

PRESENTACIÓ DEL SÍNDIC

Aquest any l’entitat convidada a participar en la memòria del Sindic Municipal de greuges de Sabadell ha estat l’entitat Proactiva Open Arms. Ho he fet per homenatjar a tantes persones que es
creuen que el món, no només pot canviar, sinó que ha de canviar. Que hem d’ arremangar-nos per
un altre món. Cal fer-ho per respectar el dret d’asil -reconegut per la Unió Europea- i ignorat indecentment per molts governs, que prefereixen veure com la dignitat humana queda trepitjada per no
perdre quatre vots, gent que es permet, a més el luxe, de donar-nos lliçons d’ètica. El món local, i
per tant Sabadell també, ha donat -un cop més- mostres de respecte a la dignitat de les persones,
de respecte als drets econòmics i socials de la gent, d’ estar al costat de la gent que, la usura dels
poderosos, l’egoisme i les polítiques indecents, han deixat sense recursos.
Tots aquells que es desplacen en aquestes tràgiques circumstàncies es mereixen que els seus
drets humans i la seva dignitat siguin plenament respectats, independentment de la seva situació
legal. Per tant, no s’ha d’oblidar la responsabilitat concreta que tenen els Estats enfront dels refugiats conforme al dret internacional. És essencial que les famílies de refugiats que desembarquen
a Europa després d’haver-ho perdut tot, siguin acollides en un ambient segur i protector. L’única
manera de fer això és que la Unió Europea i tots els seus Estats membres posin en marxa una estratègia comuna, basada en la responsabilitat, la solidaritat i la confiança. Ja que els únics que s’estan
beneficiant de la manca d’una resposta europea comuna són les xarxes de tràfic i tracta d’éssers
humans, els qui s’estan lucrant amb la desesperació de persones que busquen seguretat. El futur
de la Unió europea depèn de la seva capacitat de respectar el dret internacional i els dels drets
humans dels refugiats i aplicar els seus propis valors a tots els refugiats independentment del seu
país d’origen, l’ètnia, la religió, el sexe o l’edat. Tots els refugiats són éssers humans.
Aquest respecte també l’ hem d’exercir cada dia, en el foment i la pràctica del dret a una bona
administració a qui hi tenen dret els ciutadans i les ciutadanes. El dret a una bona administració vol
dir, sobretot, posar a les persones per damunt de tot, posant les coses fàcils, i si la norma atempta
contra el principi de la bona administració, canviar-la. Respectem els drets de tothom, cridem i
indignem-nos quan els drets son vulnerats per altres administracions i canviem tot allò en que sí
podem intervenir. L’Ajuntament és qui pot i ha de fer unes ordenances pensades amb la ciutadania
i per la ciutadania. una administració que, massa sovint, acaba dient a les persones que “si no li
agrada, vagi al contenciós”. Només donant exemple, fent una administració municipal més justa,
propera transparent i moderna tindrà sentit reclamar que les altres administracions respectin, com
ha de ser, els drets de les persones.
Cal ser valents, molt valents.
Josep Escartin
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
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entitat convidada

PROACTIVA OPEN ARMS
És una ONG de Badalona d’ajuda humanitària
que fa front a les situacions d’emergència
surgides en els últims temps a l’entorn del mar.
La seva missió principal és la de rescatar del mar
als refugiats que arriben a Europa fugint dels
conflictes bèlics, la persecució o la pobresa.
Neix d’una empresa de socorrisme i salvament
marítim amb dilatada experiència a les costes
espanyoles.

Al setembre del 2015 va ser la primera ONG
especialitzada en tasques de socorrisme que va
arribar a Lesbos (Grècia), i des del juny del 2016 està
també present al mar Mediterrani central amb un
vaixell medicalitzat de salvament i vigilància.
Les múltiples intervencions han estat crucials per a
salvar la vida de milers de persones.

www.proactivaopenarms.org

entitat convidada

SOM
SOCORRISTES I
ESTEM
SALVANT
VIDES.
www.proactivaopenarms.org

2016
DADES 2016

DADES 2016

La Oficina del Síndic municipal de greuges de Sabadell atén i dóna curs a les queixes que li presenta la ciutadania, sense perjudici d’accions que pugui promoure per iniciativa pròpia el Síndic.
Tota aquesta tasca s’ha de reflectir en un balanç anual que s’ha de presentar davant del Ple de
l’Ajuntament, on ha de constar com a mínim, el nombre de queixes tramitades, les actuacions iniciades d’ofici, l’estat de les actuacions, i les decisions adoptades, podent incorporar les recomanacions i suggeriments que el Síndic cregui adequats, segons el reglament del Síndic

CLASSIFICACIÓ DE LES CONSULTES
I ATENCIONS FETES DURANT EL 2016

Durant l’any 2016 hem rebut 1.503 consultes presencials, telefòniques, a través de les xarxes socials o per correu electrònic. En el següent gràfic es veu l’evolució del increment de les atencions i
assessoraments als ciutadans i ciutadanes en els 11 anys de la sindicatura.
Any 2016

1.503

Any 2015

					 1478

Any 2014

			

Any 2013

		

Any 2012

		

Any 2011

		

1129
1098
1051
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912
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907
841
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716
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Any 2006

1208
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Aquest gràfic engloba el conjunt d’atencions a la ciutadania realitzades des de la Sindicatura, que
a partir d’un primer anàlisis de l’exposició del cas, i segons indica el Reglament del Síndic, s’inicien
o no els tràmits d’una queixa, depenent de si el Síndic te competències o no, i de si hi ha indicis
d’una actuació indeguda de l’ajuntament o els seus Ens dependents.
La durada d’aquestes gestions pot ser diversa, des de la simple comunicació de la informació
sobre l’àmbit competencial del Síndic fins a la realització de gestions i estudi que poden perdurar
diversos dies.
D’aquestes 1.503 consultes, s’han obert 190 expedients dels que 7 han estat d’ofici, és a dir, investigacions obertes a criteri del Síndic municipal.
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CLASSIFICACIÓ DE LES CONSULTES
I ATENCIONS FETES DURANT EL 2016

actuacions d’ofici 0,47%
actuacions 12,18%

consultes 87,36%

2016
consultes

1313

actuacions

183

actuacions d’ofici

7
1503

14 INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL

DADES 2016

PERFIL DE LA CIUTADANIA

Aquest any 2016, en quan al perfil de persones que s’adrecen a la sindicatura, cal destacar que un
58% de la ciutadania es home major de 40 anys.

PERFIL DE LA CIUTADANIA - EDAT

51 Entitats, associacions o edat no identificada
7 D’ofici
53 mes de 60 anys
58 entre 41 i 60 anys
19 entre 31 i 40 anys
2 entre 18 i 30 anys
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PERFIL DE LA CIUTADANIA - SEXE
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CANALS D’ENTRADA DE LES ACTUACIONS

Per tal de fer visible la via d’entrada inicial a la Oficina i les diverses formes de presentació, establim la classificació següent

Personal

137

Correu electrònic

29

Inici d’Ofici

7

Oficines de districte

16

Correu

1

Fax

0

Oficines de districte 16

Correu 1

Inici d’Ofici 7

Correu electrònic 29

Personal 137
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Amb la següent taula apreciem els canvis que s’han produït en els 11 anys de funcionament de la
sindicatura, com ha desaparegut la utilització del fax i quasi la del correu ordinari i l’augment any rere
any del correu electrònic.

2006

% 2007 % 2008 % 2009

% 2010

% 2011

% 2012

% 2013 % 2014

% 2015

% 2016

%

Personal

97 79%

99 71%

117 69%

89 66%

94 74%

150 81%

131 67%

135 74%

135 68%

135 60%

137 72%

Correu electrònic

10 8%

18 13%

30 18%

29 22%

22 17%

21 11%

45 23%

38 21%

48 24%

75 33%

29 15%

Inici d’Ofici

2 2%

2 1%

2 1%

1 1%

2 2%

8 4%

9 5%

8 4%

6 3%

7 3%

7 4%

Oficines de districte

4 3%

12 9%

7 4%

11 8%

8 6%

5 3%

11 6%

2 1%

9 5%

7 3%

16 8%

Correu

7 6%

2 1%

12 7%

3 2%

1 1%

1 1%

0 0%

0 0%

0 0%

1 0%

1 1%

Fax

3 2%

7 5%

2 1%

1 1%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

123		140		170		134		127		185		196		183		198		225		190

CRONOGRAMA D’ENTRADA

El següent gràfic mostra la distribució mensual de la entrada de les 190 actuacions obertes durant
l’any 2016
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TEMÀTICA DE LES ACTUACIONS
OBERTES DURANT EL 2016

Aquesta taula ens mostra les matèries sobre les que versen les actuacions iniciades a l’any 2016.
En les que cal destacar, les 42 queixes relacionades amb la renovació de la concessió funerària,
les 29 queixes rebudes que versen sobre temes de l’ús de l’espai públic i les 27 actuacions sobre
multes de tràfic.
2016
Serveis a les persones
Atenció social
Educació
Convivència
Salut i tinença animals
Subministraments
Serveis funeraris
Lleure i esport
Mercats i comerç
Cultura
Policia municipal
Infància i adolescència
Atenció persones

num
10
2
4
6
2
42
1
1
1
5
3
1

%
5,26
1,05
2,11
3,16
1,05
22,11
0,53
0,53
0,53
2,63
1,58
0,53

Economia i serveis centrals
0,00
Responsabilitat patrimonial
1
0,53
Gestió Tributària
7
3,68
Gestió de la informació
0,00
Procediments administratius
7
3,68
Tresoreria
0,00
		
0,00
Urbanisme i Habitatge
0,00
Disciplina
3
1,58
Contaminació acústica
10
5,26
Llicències
3
1,58
Habitatge
0,00
Immobles abandonats
2
1,05
Urbanisme
4
2,11
obres
3
1,58
Ocupacions molestes
0,00
Via Pública
0,00
Espai Públic
Multes de trànsit
Circulació de Vehicles
Transport públic
Ús de l’espai públic
Infraestructura Urbana
Residus i neteja viària
Clavegueram
Enllumenat públic
Altres
Altres
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27
2
4
29
2
1
1

6
190

0,00
14,21
1,05
2,11
15,26
0,00
1,05
0,53
0,53
0,00
0,00
3,16

DADES 2016

Les actuacions iniciades d’ofici durant l’any 2016 per decisió del Síndic versen sobre aquests temes:
Actuacions obertes d’ofici
2016SDGR00025

Policia municipal. Presumpta falta respecte autoritat

2016SDGR00110

Serveis Funeraris

2016SDGR00115

Procediment administratiu

2016SDGR00177

Declaració de Girona – Congrés Internacional d’Ombudsman locals

2016SDGR00178

Atenció social

2016SDGR00184

Convivència

2016SDGR00189

Contenciós administratiu: procediment sancionador multes
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Sectorització d’actuacions
obertes al 2016 (districtes)

Si sectoritzem les 190 actuacions iniciades al 2016 per districtes, observem que el gruix mes important pertany al Districte 1, tot i que cal tenir en compte que és el districte amb mes habitants de
Sabadell.
En la següent taula desglossem les actuacions per temàtica i districte:
num D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D’ofici Fora de Sabadell o desconegut
Serveis a les persones
Atenció social
Educació
Convivència
Salut i tinença animals
Subministraments
Serveis funeraris
Lleure i esport
Mercats i comerç
Cultura
Policia municipal
Infància i adolescència
Atenció persones
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària
Procediments administratius
Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Llicències
Immobles abandonats
Urbanisme
obres

10 2 			 1		
2
2
4 1
		
1
6 3
1
2
2
1
42 26 4
1 3
1
1
1 1
5 3
1
3 2
1
1 1

1
7
7

3
10
3
2
4
3

4
1

1

1

1

1

1

1
7

1
1
1

										
1
1 2
1
1
2
1
1
2
2
1
										
2 1
4 2
2
2
2 1
2
4
1
1
1

Espai Públic
										
Multes de trànsit
27 8 1
2 3 1
2
1
9
Circulació de Vehicles
2
1
1
Transport públic
4 2
2
Ús de l’espai públic
29 6 1 14 3 4
1
Residus i neteja viària
2 1
1
Clavegueram
1 1
Enllumenat públic
1
		 1
											
Altres
Altres
6 1
1
1
3
190 69 16 29 13 10 15 3
7
28

20 INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL

DADES 2016

Fora de Sabadell o
desconegut 15%
Districte 1
Centre-Sant Oleguer 36%
D’ofici 4%
Districte 7
La Serra-Est 2%
Districte 6
Barberà-Sud 8%

Districte 5
Gràcia-Can Feu 5%

Districte 4
Conòrdia-Can Rull 7%

Districte 2
Creu Alta-Can Puiggener 8%

Districte 3
Ca N’Oriac-Nord-Sant Julià 15%

INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 21

DADES 2016

ACTUACIONS TANCADES AL 2016

TOTALS

Existeix greuge

PROVINENTS
DEL 2013

Resolt durant Tramitació

De les 203 actuacions tancades durant el 2016, dos provenien de l’any 2013, que finalment s’han
resolt a favor del impulsor de la queixa.

Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Llicències
1		1
Habitatge
Immobles abandonats
Urbanisme		
Espai Públic
Multes de trànsit
Circulació de Vehicles		
1
Transport públic
Ús de l’espai públic
Residus i neteja viària
Policia municipal
Centres Cívics			
1

1

22 INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL

1

2

DADES 2016

TOTALS

Resolt durant Tramitació

PROVINENTS
DEL 2014

No existeix greuge

D’aquestes 203, 15 provenen de l’any 2014, en dues actuacions el Síndic resol que l’Ajuntament no
ha causat cap greuge al ciutadà i les 13 restants queden resoltes durant el període d’investigació
de la Sindicatura.

Serveis a les persones
Atenció social
Educació			
Convivència
1
11
12
Salut i tinença animals
1		
Subministraments		
Serveis funeraris
Cultura
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària
Gestió de la informació

1

1

2

Espai Públic
Multes de trànsit			
Circulació de Vehicles		
1
1
Transport públic
Ús de l’espai públic		
Residus i neteja viària			
Policia municipal			
Centres Cívics											
2

13

15

INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 23

DADES 2016

ACTUACIONS TANCADES AL 2016

TOTALS

Existeix greuge

Resolt durant Tramitació

PROVINENTS
DEL 2015

No existeix greuge

Durant l’any 2016 s’han anat resolent i tancant 67 de les actuacions iniciades durant el 2015. En
quaranta-quatre ocasions el Síndic a resolt a favor de la ciutadania, i en vint-i-tres casos l’ajuntament
havia actuat correctament.

Serveis a les persones
Atenció social		
1		1
Educació		
		
Convivència
1
3		
4
Salut i tinença animals
2		2
4		
Subministraments
			
Serveis funeraris			
5
5		
Cultura				
Lleure i esport
Policia Municipal
1
1		 2			
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial			
1
1
Gestió Tributària
2
1
1
4
Gestió de la informació
Procediments administratius
2
2		 4		
Tresoreria i intervenció			
Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Llicències
Habitatge
Immobles abandonats
Urbanisme
Espai Públic
Multes de trànsit
Circulació de Vehicles
Transport públic
Ús de l’espai públic
Residus i neteja viària
Clavegueram
Policia municipal

1
1

5

4
2
2

Altres
Altres
Altres administracions

1

1

2

1

4
1

1

5
1

1
2

7

13
2
1
5
4
3

2

1
1
1

1
23

22
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1
22
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2

2
1
2
1

Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària
Gestió de la informació
Procediments administratius
Tresoreria i intervenció

Altres
Altres
Altres administracions

1

1
1

1

38

2

1
1

Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Obres
Llicències
Habitatge
Immobles abandonats
Espai Públic
Multes de trànsit
Circulació de Vehicles
Transport públic
Ús de l’espai públic
Residus i neteja viària
Clavegueram
Policia municipal

5

1

2

1

1
3

2
1

1
14

3
1

2
3

25

1

17

2
2

9
2
2
2
1
40
1
1
5
1
0
1
1
0
4
0
0
0
2
3
0
0
1

1
3

TOTALS

1

1
1

Existeix greuge

No existeix greuge

4
1

Suspensió

Serveis a les persones
Atenció social
Educació
Convivència
Salut i tinença animals
Subministraments
Serveis funeraris
Cultura
Lleure i esport
Policia municipal
Mercats i comerç

Trasllats

No admissió

PROVINENTS
DEL 2016

Resolt durant Tramitació

I finalment 119 actuacions obertes al mateix 2016 que ja han estat resoltes

8
1
1

0
13
3
2
6
15
0
0

1

1

0
4
0

20

53

119
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Educació

No admisió

Trasllats

Suspensió

No existeix greuge

Resolt durant tramitació

Existeix greuge
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Altres

Centres Civics

Clavegueram

Residus i neteja viària

Ús de l’espai públic

Transport públic

Circulació de Vehicles

Multes de trànsit

Urbanisme

Immobles abandonats

Habitatge

Llicències

Obres

Contaminació acústica

Disciplina

Tresoreria i intervenció

Procediments administratius

Gestió de dades

Gestió Tributària

Responsabilitat patrimonial

Mercats i comerç

Policia municipal

Lleure i esport

Cultura

Serveis funeraris

Subministraments

Salut i tinença animals

Convivència

Atenció social

DADES 2016

TOTAL D’ACTUACIONS
TANCADES DURANT EL 2016

Aquest gràfic mostra el total de les 203 actuacions tancades durant l’any 2016, indicant el tipus de
finalització de la queixa..
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SENTIT DE LES ACTUACIONS
TANCADES DURANT EL 2016

De les 203 actuacions tancades durant l’any 2016, el Síndic ha considerat que no hi havia greuge
en un 21% i ha resolt un 38% dels casos amb greuge

				
No admissió
Trasllats
Suspensió
3

25

1

Resolt durant
Tramitació

existeix greuge

42

56

76

203

			

No admissió 1%

Existeix greuge 38%

No existeix
greuge

Trasllats 12%
Suspensió 0%

No existeix greuge 21%

Resolt durant Tramitació 28%
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RESOLUCIONS DEL SÍNDIC
A FAVOR DE LA CIUTADANIA

Si tenim en compte la suma de les resolucions amb greuge, i els expedients que s’han resolt a favor
de la ciutadania durant el temps de tramitació a la sindicatura, representen un 76% en comparació
amb el 24% dels expedients, en que l’actuació municipal ha estat ajustada a dret i el Síndic ha
desestimat.

No Greuge 24%

Resolt durant tramitació + Greuge 76%
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DADES 2016

RECOMANACIONS FETES
A L’AJUNTAMENT DURANT EL 2016

El Síndic a emès recomanació o suggeriment en 98 ocasions, a la següent taula podem veure el
tema sobre el que versen, i si l’Ajuntament ha acceptat o no la recomanació del Síndic:

Núm. Recomanacions
Serveis a les persones
Atenció social
Educació
Convivència
Mercats i comerç
Salut i tinença animals
Serveis funeraris
Cultura
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Procediments administratius
Gestió Tributària
Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Llicències
Immobles abandonats
Urbanisme

1
1
1
1
44

S’accepta

No s’accepta

1
1

Pendent de resposta

1
1
1
44

1

		
1
1
3

1
		

1

1

2
1

1

1

1
2

2

		

Espai Públic
Multes de trànsit
Circulació de vehicles
Transport públic
Ús de l’espai públic
Residus i neteja viària
Policia municipal
Clavegueram
Centres Cívics

18
5
2
7
1
4
1

Altres

1
98

5
2
2
5

10

3
3

1

2
1

1

1
1
1

1
23

15

60

			98
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RECOMANACIONS FETES
A L’AJUNTAMENT DURANT EL 2016
De les 98 recomanacions emeses l’any 2016, s’han acceptat un 15%, un 62% resten encara pendents de resposta per part de l’Ajuntament, i un 23% no han estat acceptades.

Recomanacions acceptades 23%

Recomanacions no acceptades 15%

Recomanacions pendents 62%
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DADES 2016

DADES TOTALS DELS 11 ANYS DE
SINDICATURA A SABADELL

En aquesta taula podem veure els nombres totals de les actuacions fetes per el Síndic en els 11
anys d’existència de la Institució, s’han atès un total de 11.479 persones i s’han emès 565 recomanacions a l’Ajuntament.

Atencions

TOTAL EN
11 ANYS

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1503

1478 1208

1129

1098

1051

912

907

841

716

636

11479

Actuacions obertes

190

225

198

183

196

185

127

134

170

140

123

1871

Actuacions tancades

203

181

175

183

174

185

126

159

158

121

92

1757

98

77

66

67

42

54

44

51

24

30

12

565

Recomanacions

Actuacions obertes
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2016
ACOMPLIMENT
DE LA CARTA
DE SERVEIS
a l’any 2016

acompliment de carta de serveis

INDICADORS, AVALUACIÓ
I SEGUIMENT DE QUALITAT DEL SERVEI

En aplicació de la Carta de Serveis que es va dotar el Síndic Municipal, en vigor des del dia 2 de 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 el 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 12 DIES HÀBILS. 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 15,52 dies, quan el termini que estableix la carta és no superior a 25 dies, es
compleix 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 2016, de 81.98
dies, quan el establert a la Carta és de 3 mesos des de la recepció de l’informe, es compleix també aquest extrem.
d) El nombre de cursos i sessions que ha assistit el personal del Síndic, ha estat de:
• Sessió :Els drets humans a l’àmbit universal i els drets humans a la ciutat
• Curs de Procediment Administratiu per a Juristes
• Curs de Protecció de dades de caràcter personal
• Sessió: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
• Sessió: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
• Trobada de ciutats defensores de DDHH a Santa Coloma de Gramenet
• Sessió: El dret als subministraments bàsics i la pobresa energètica
• Sessió: Front comú contra l’exclusió social
• Taller de formació del ForumSD: Les recomanacions del Síndic/a: equitat i seguretat jurídica
• Congrés Acusti.cat
• Curs: Ús professional de les xarxes socials
• Congrés de Pobresa Energètica
• Congrés Internacional d’Ombudsman locals (LOIC16)
e) El nombre de personal en pràctiques al Síndic ha estat de DUES persones, en pràctiques
de Grau de Dret, i UNA persona en tasques administratives, de gener a juliol, dins el programa Esqueix, d’inserció laboral de l’Associació ANDI Down.
f) Durant el 2016 s’han obert 7 expedients d’ofici, que es detallen en aquesta memòria, així
com l’estat en que es troben.
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g) Finalment, el darrer indicador de la Carta de Serveis és el impacte del Síndic als mitjans
de comunicació. En aquest punt, s’han emès 4 notes de premsa i s’han difós 81 piulades
durant el 2016, tot amb la voluntat de fomentar el dret a una bona administració.
A la vista dels indicadors, es pot concloure que el grau de compliment de la Carta de Serveis
durant el 2016, ha estat òptim atenent als indicadors de seguiment en tots els punts menys en el
primer punt, en el que els anys anteriors també es va sobrepassar els 10 dies, i per això aquest any
hem seguit revisant els processos seguits, 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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L’informe que teniu a les mans, pretén ser un resum de l’activitat que s’ha dut a terme durant el
2016, des de l’Oficina del Síndic municipal de greuges de Sabadell en quan a la tramitació i resolució de les queixes presentades per la ciutadania, o dels expedients d’ofici oberts pel propi Síndic.
Amb aquest objectiu s’hi recullen alguns dels expedients més representatius de les queixes que
s’han resolt, les recomanacions que s’han efectuat o aquelles queixes que estan pendents de resoldre. L’informe està organitzat en quatre capítols i en cadascun d’ells s’hi recullen les temàtiques
més destacades. Finalment, i a continuació, el Síndic elabora unes conclusions que sintetitzen la
visió que té en cadascun dels àmbits desenvolupats a la memòria i les mancances i millores que
ell considera que cal dur per la millora dels drets humans a la ciutat. Enguany el fil conductor de
l’informe és la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, per això s’hi fa esment
contínuament, com a referent i fita a on cal arribar, especialment i també pel què fa referència als
drets emergents. El 18 de maig de l’any 2000, Sabadell va signar la Carta europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a al ciutat com a instrument per expandir, garantir i potenciar el compliment
dels drets fonamentals, i penso que avui més que mai, cal que prenguem els drets que en ella s’hi
recullen com a drets d’especial referència, i que a mi, m’ han servit, per fonamentar moltes de les
decisions que he pres.
1. Serveis a les Persones
1.1. Atenció social
1.2. Educació
1.3. Serveis funeraris
1.4. Convivència
1.5. Salut
1.6. Lleure i esports
1.7. Policia

2. Economia i Serveis Centrals

2.1. Tresoreria i Intervenció
2.2. Gestió tributària
2.3. Procediment administratiu
3. Urbanisme i Habitatge

3.1. Immobles abandonats
3.2. Disciplina urbanística
3.3. Llicències
3.4. Contaminació; acústica, calòrica i per fums i olors
4. Espai públic

4.1. Circulació vehicles
4.2. Transport públic
4.3. Ús i manteniment de l’espai públic
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1. SERVEIS A LES PERSONES
DRET A LA CIUTAT
DRET A LA SALUT
DRET A L’EDUCACIÓ
DRET A LA MOBILITAT UNIVERSAL

El dret a la ciutat assegura que tots els éssers
humans i els pobles en què s’integren troben a la
ciutat les condicions per a la seva realització
política, econòmica, social, cultural i ecològica.

1.1. ATENCIÓ SOCIAL

En la secció d’Atenció Social, el Síndic ha rebut 10 queixes durant el 2016, 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. A banda, s’han resolt 10 expedients en matèria d’atenció social.
Aquest és un apartat de la memòria especialment important perquè té un impacte molt directe sobre la vida de les persones. Resulta evident que l’atenció social, és un dels pilars fonamentals en
matèria de drets humans. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, així ho
estableix en el seu article XII, on manifesta que les polítiques socials han de ser la part central de
les polítiques de protecció dels drets humans, i els Ajuntaments s’han de comprometre a garantirlos en el marc de les seves competències. Així, els serveis municipals d’atenció personal han de
ser de qualitat i s’ha de poder accedir a ells en un grau d’igualtat. I en especial, els ciutadans i
ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de protecció. Per tal de
lluitar contra l’exclusió s’han de prendre totes les mesures necessàries per a facilitar la integració
ja que la ciutat ha de prendre unes polítiques socials destinades als més desfavorits, rebutjant tota
exclusió i protegint la dignitat humana i la igualtat entre tots els ciutadans i ciutadanes.

Les persones grans tenen dret a una vida digna i
autònoma, així com a la protecció de la seva salut
i a participar en la vida social i cultural
En aquest sentit el Síndic considera que els destinataris dels serveis socials, haurien de disposar
d’un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial, en funció de la valoració de la situació,
que s’ha d’aplicar tècnicament per procediments reconeguts i homologats, a través d’un professional de referència i amb respecte a la confidencialitat de les dades i informacions. Com sempre,
el Síndic destaca la feina que realitzen les treballadores i treballadors socials de l’Ajuntament de
Sabadell, i encoratja a l’Ajuntament a seguir treballant per programes com el housing first.
Per la naturalesa de les queixes en l’Atenció Social, molts dels expedients s’acaben resolent en tràmit després de la intervenció del Síndic. Es tracta d‘expedients que arriben a l’Oficina del Síndic per
les pròpies disfuncions del sistema, i sovint amb la intervenció del Síndic es permet desbloquejar
una situació encallada per la burocràcia administrativa. Són persones que es dirigeixen a l’oficina
del Síndic per manca de recursos, però que en alguns casos ni s’han dirigit al seu treballador/a
social, o ni han presentat queixa a l’Ajuntament. Persones que desconeixen l’existència del Servei
d’Urgències i Emergències Socials (SUES). O persones que no saben a quina administració han
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de dirigir-se per demanar una prestació, un ajut per aliments, o una vivenda. Per tant, l’Oficina del
Síndic fa, en aquest àmbit de l’Atenció Social, una atenció molt personalitzada i especialitzada i
intenta donar solució i derivar a totes les persones al Servei corresponent.
També hi ha un nombre important de queixes que 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. 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 tramitarles. Són queixes en les que el Síndic no pot intervenir per falta de competència, i són derivades al
Síndic de greuges de Catalunya. O els expedients de demanda de places en residències públiques per gent gran o per a persones amb discapacitats.
Alguns dels expedients il·lustratius en matèria d’atenció social, són els següents:
SUBMINISTRAMENT DE GAS.- En l’expedient 2015SDGR00211 una ciutadana es va adreçar a
l’Oficina del Síndic després d’ haver patit un tall en el subministrament de gas, l’expedient va quedar resolt en tràmit després de la intervenció del Síndic i les gestions que es van fer des de l’oficina
del Síndic amb l’empresa municipal titular del pis que era VIMUSA.

El dret a la seguretat vital, que suposa el dret
de tot ésser humà, per a la seva supervivència,
a disposar d’aigua potable, d’energia i d’una
alimentació bàsica adequada, i a no patir situacions
de fam. Tota persona té dret a un subministrament
elèctric continu i suficient per satisfer les seves
necessitats vitals bàsiques.

AIGUA.- 2016SDGR00119 Un ciutadà va presentar una queixa per l’elevat cost de la factura de
l’aigua. En ella es va detectar que des de la CASSA li cobraven l’ús provisional d’obres en el rebut
de l’aigua, per unes obres de l’any 1996. El Síndic va desestimar la queixa perquè la normativa
estableix que per fer el canvi d’ús a domèstic, cal que s’aporti la cèdula d’habitabilitat, els butlletins d’instal·lació i la llicència de 1a ocupació, i en el seu defecte un document municipal que
eximeixi d’aquesta llicència, i en el cas, no constava que el ciutadà hagués aportat cap d’aquests
documents. Malgrat desestimar la queixa, el Síndic va recomanar que s’informi degudament a la
ciutadania sobre els drets que ostenten, i en especial en aquests casos, mitjançant alguna documentació que indiqui clarament els passos per poder procedir a fer el canvi, atès el perjudici
econòmic que suposa l’ús provisional d’obres en la factura de l’aigua.
En l’expedient 2016SDGR00016, un ciutadà va presentar una queixa a l’Oficina del Síndic municipal
adduint que la CASSA de Sabadell li havia estat cobrant el preu comercial de l’aigua, en comptes de
domèstica. Després de la intervenció del Síndic l’expedient va quedar resolt en tràmit, i la Companyia
d’Aigües va procedir a refacturar els últims 2 anys, resultant un saldo a favor del ciutadà.
BEQUES DE MENJADOR.- En aquest expedient (2016SDGR00056) una família demanava la beca
de menjador per a dos dels seus fills, la qual els va ser denegada. En un primer moment, la beca no
va ser concedida per superar els llindar econòmics; però posteriorment, i malgrat haver-se atorgat
no es feia efectiva perquè la concessió estava condicionada a que es produís alguna baixa pel
curs 2015-2016 atès que totes estaven atorgades. A finals d’abril es van produir dues baixes, i és
quan la família va poder accedir a les esmentades beques. El Síndic va considerar que la gestió
duta per part de l’Ajuntament havia seguit el procediment legalment establert, en base els principis
de bona administració, en la tramitació d’aquests ajuts atorgats per la Generalitat de Catalunya, a
través del Consell Comarcal. L’expedient va quedar resolt en tràmit.
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1.2. EDUCACIÓ

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat inclou en el seu articulat la protecció del dret a l’educació, per la qual tots els ciutadans i ciutadanes han de poder gaudir d’aquest
dret. I són les autoritats municipals les encarregades de facilitar l’accés a l’educació, tant per a
infants com als joves que es trobin en edat escolar. I no només han de facilitar que tot ciutadà tingui dret a l’educació, sinó que la ciutat ha de contribuir perquè tots aquells espais que tinguin per
directriu l’educació o la cultura, ho facin en un context multicultural i de cohesió social, sense cap
mena de discriminació cap als ciutadans que s’hi vulguin acollir, lluitant en tot moment contra el
sexisme, el racisme, la xenofòbia o qualsevol altre tipus de discriminació.
En aquest apartat el Síndic ha rebut 2 queixes que han estat resoltes i fan referència al procés de
preinscripció escolar i a l’oferta de places educatives.

Els nens, nenes i adolescents tenen dret
a la protecció i atencions necessàries per
al seu benestar i ple desenvolupament
PLACES LÍNIA P3 CAN LLONG. - (2016SDGR00116 i 2016SDGR00117) Una família va presentar dues queixes, en relació a la problemàtica existent a la zona de Can Llong, en quant a l’oferta
de places escolars. La queixa feia referència al fet que el seu fill no havia pogut entrar a l’escola
sol·licitada en primera instància, ni a les següents, degut a que les places ja s’havien cobert amb
altres infants. És per això que la Comissió de Garanties va proposar un centre públic de la zona
limítrof, al que la família va presentar reclamació, demanant de nou els mateixos centres als que no
havien pogut accedir. Atesa la situació, el Síndic va resoldre que no hi havia greuge al considerar
ajustada a dret l’actuació municipal donat que la zona de la Concòrdia podia atendre la demanda
inicial de les famílies. No obstant, el Síndic va recomanar un pas més a l’Ajuntament perquè aquest
insti a la Generalitat a conèixer les necessitats de Sabadell; que adapti el model de zonificació escolar a les necessitats del municipi; que insti a buscar una solució individualitzada; i que sigui més
estricte sobre l’empadronament, per tal d’evitar possibles fraus; i, per últim, que s’apliquin mesures
per a lluitar contra la segregació escolar. En quant a la segona reclamació (2016SDGR00117), es
va donar trasllat al Síndic de Greuges de Catalunya ja que era una reclamació adreçada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El dret a la educació, al saber i al coneixement
i a la formació continuada i inclusiva i a
l’eradicació de l’analfabetisme, que aspira que
tot ésser humà tingui accés a una educació i una
formació professional continuades i de qualitat,
que s’adaptin a les seves necessitats personals i
a les demandes de la societat, i que garanteixin la
inclusió de tots els membres de la societat, sense
cap discriminació. Tots els éssers humans tenen
dret a l’eradicació de l’analfabetisme
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1.3. SERVEIS FUNERARIS

Des de l’any 2011 el Síndic ha rebut més de cinquanta queixes relatives a les concessions funeràries i els serveis funeraris en general, a banda de les nombroses consultes i assessoraments
que s’han fet en aquesta matèria. La ciutadania es queixa principalment dels terminis de la caducitat de les concessions, però també de l’elevat preu per renovar-les, de la manca d’informació als
usuaris sobre els seus drets, de l’elevat cost dels serveis en general, i també dels robatoris que es
produeixen dins del cementeri. Davant d’aquest escenari, el Síndic va elaborar un informe extraordinari durant el 2016, sobre aquests extrems amb la finalitat d’analitzar la diferent casuística i les
vulneracions de drets associades. Amb aquesta actuació d’ofici el Síndic pretén ajudar a conèixer
millor els drets que tenen els ciutadans i ciutadanes en relació a aquest servei bàsic, a fi que puguin defensar-los amb més garanties.
L’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, atribueix als municipis les
competències en matèria de cementeris i activitats funeràries, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes. El Decret Legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, anomenada Directiva de Serveis, va modificar la Llei 2/1997,
funerària de Catalunya, amb la finalitat de garantir la liberalització de la prestació dels serveis funeraris. El text legal determina el caràcter de essencial i d’interès general del servei funerari. A Catalunya la Llei del Parlament 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, estableix que els municipis
són l’administració competent en aquesta matèria i els responsables de garantir-ne l’existència i la
prestació a tota la col·lectivitat local. La Llei mana als ajuntaments que regulin mitjançant una ordenança o un reglament el règim a què s’han de sotmetre els serveis funeraris, entesos com un servei
essencial d’interès general que ha de garantir l’aplicació efectiva dels principis d’universalitat,
d’accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de les persones usuàries. De conformitat
amb el que determinen els articles 26 LRBRL i 67 TRLMRLC els municipis estan obligats a prestar
en tot cas el servei públic de cementiri. També s’ha de tenir en compte el que preveu el Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria: “
Article 38 Tots els municipis, independentment o associats, han de prestar el servei de cementiri,
d’acord amb els requisits que estableix aquest Reglament, i a l’empara del que preveu la legislació
de règim local vigent, tret del cas de dispensa pel Govern de la Generalitat si la prestació resulta
impossible o de molt difícil compliment.” En el cas dels serveis funeraris no ens trobem davant la
prestació de cap servei públic amb caràcter obligatori però si que ens trobem davant un servei que
pot ser prestat per l’Administració. La Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris disposa el
següent: “ Article 1. 1. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès general,
el qual pot ésser prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses privades,
en règim de concurrència en tots els casos. 2. La prestació dels serveis funeraris és sotmesa a
les mesures de control, de policia i d’autorització establertes per aquesta Llei, per la normativa de
policia sanitària mortuòria i pels reglaments o les ordenances locals.”

El dret a una mort digna, que assegura a tota
persona el dret que es respecti la seva voluntat
de no prolongar artificialment la seva vida,
expressada en un testament vital o un document
semblant formalitzat amb les garanties adequades
A Sabadell, la deixadesa municipal en la gestió del cementiri ha contribuït a la inseguretat jurídica
del ciutadà. Fins l’any 2010, el servei es gestionava directament per l’Ajuntament, i mai fins aquell
moment s’havia notificat la caducitat de cap concessió. A partir del 07/01/2010, l’empresa Torra, SA
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és qui té adjudicada la gestió administrativa del cementiri, i és quan s’inicien les notificacions a la
ciutadania exigint les renovacions, sota amenaça que revertiran a l’Ajuntament, si en un termini de
dos mesos no es fa efectiva la renovació. Aquí cal recordar que el servei s’ha de prestar en idèntiques condicions que ho faria l’Ajuntament a través de la gestió directa, i el fet que aquest servei es
gestioni a través d’una concessió no pot limitar ni vulnerar els drets de la ciutadania.
Sobre aquest tema, l’Oficina del Síndic va rebre dues tipologies de queixes. Per una banda, aquelles queixes relacionades amb concessions funeràries datades a finals del 1800, de les quals només havien obtingut la certificació per escrit a partir del 1925; i, per l’altra, aquelles concessions
funeràries datades entre els anys 1955 i 1988.
La problemàtica amb les primeres versa sobre la tendència de l’època sobre que les concessions
funeràries fossin a propietat i a perpetuïtat, fent que no s’establís una data de renovació de la concessió. En quant a les segones, la qüestió recau sobre la regulació del Reglament de Patrimoni de
les Entitats Locals –Decret 336/1988, de 17 d’octubre-, en el qual s’exposa que les concessions
funeràries tindran una durada límit de 50 anys, quan fins aleshores eren concedides a 99 anys.
L’Administració, però, entén que l’aplicació és la del Decret 336/88, sense que existeixi una menció
expressa a l’esmentat reglament sobre la seva aplicació retroactiva.
L’informe extraordinari sencer figura com a annex a aquesta memòria i a continuació es reprodueixen les recomanacions que el Síndic va fer en el mateix,:
Que les concessions funeràries atorgades fins l’any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys, i no a
50 com pretén l’Ajuntament. Per tot, he recomanat a l’Ajuntament que així procedeixi, i consideri vigents aquestes concessions, fins que venci el termini esmentat de 99 anys, dictant la corresponent
ordre interna i la faci arribar oportunament a la concessionària Torra, S.A.
Que en totes aquelles concessions de les que existeix una “carta concessional”, l’Ajuntament no
pot anar contra els seus propis actes, i limitar els drets de la ciutadania, manifestant que el títol que
tenen en possessió no estableixi l ’inici de la concessió, i consideri vigents aquestes concessions,
fins que venci el termini esmentat de 99 anys, dictant també la corresponent ordre interna i la faci
arribar oportunament a la concessionària Torra, S.A.
Que l’Ajuntament modifiqui el Reglament, i a banda de rebaixar els preus de les renovacions de les
concessions, modifiquin els terminis de renovació, de forma que els terminis de 30 i 50 anys pels
nínxols i les tombes/panteó o mausoleu, es pugui reduir per períodes inferiors, el que permeti que
la taxa meritada fos proporcionalment al temps de durada de la mateixa.
Que s’impulsin mesures que reforcin la transparència en la informació en els preus dels serveis
funeraris, i també reforçar el règim d’infraccions i sancions, i els serveis d’inspecció. I s’editi la
informació, de forma que sigui clar, i entenedora pel públic en general.
Que l’empresa concessionària i l’Ajuntament, informin degudament als ciutadans i ciutadanes dels
drets que els emparen, i no utilitzin en la gestió indirecte per vulnerar el dret a una bona administració.
Que la ciutadania ha de recórrer a aquests serveis en uns moments sensibles, i cal que sigui tractada amb respecte, però principalment garantint els seus drets.
En aquest apartat el Síndic ha rebut 42 queixes, i n’ha resolt 45 atès que s’han dictat recomanacions sobre expedients que provenien de l’any 2015. En totes les resolucions el Síndic ha emès la
seva recomanació, atès que no comparteix en cap cas, el criteri municipal sobre aquesta problemàtica. S’annexa a aquest informe, la recomanació completa
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1.4. CONVIVÈNCIA

La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les
condicions per la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també
uns deures de solidaritat. Així ho exposa l’article I de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat, on manifesta també que són les autoritats municipals les encarregades que la
ciutat sigui un indret on poder gaudir i poder conviure amb seguretat i que els nostres drets com a
persones estan garantits i protegits per aquestes.
En l’àmbit convivencial, el síndic ha rebut 4 queixes durant el 2016 i n’ha resolt 16 atès que es tractava d’expedients procedents de l’any 2015.

Els immigrants, sigui quin sigui el seu estatus
legal a l’estat d’acollida, tenen dret al
reconeixement i gaudi dels drets proclamats en
aquesta Carta, així com a la tutela efectiva, per
part de l’estat d’acollida, dels drets i llibertats
fonamentals establerts en la Declaració
Universal dels Drets Humans
NENS I NENES AL CARRER.- En la queixa 2016SDGR00023, una ciutadana manifestava les molèsties que li causaven els usuaris de la Plaça Illa Bella i, en concret, denunciava que els nens i
nenes jugaven a pilota contra la façana de casa seva amb molèsties que això li suposava pels
crits i el soroll. Estudiat el cas i amb l’informe municipal corresponent, el Síndic va considerar que
l’Ajuntament havia pres mesures per resoldre els termes de convivència i, per tant, va considerar
l’actuació municipal ajustada a dret dins els paràmetres d’equitat i bona administració. En primer
lloc, segons es desprenia de l’informe municipal, des del Servei de Mediació es va informar als
pares i mares de la situació, i els nens i nenes havien passat de jugar a la plaça a fer-ho a les pistes del IES Les Termes. Al mateix temps, es va mantenir una reunió amb la ciutadana afectada,
comunicant-li que els nenes ja no jugaven a la plaça de forma habitual sinó de forma puntual algun
cap de setmana.
Una queixa semblant 2015SDGR00142, resolta durant el 2016 és relacionada amb uns nens i nenes
que també jugaven a pilota contra els edificis (presumptament trencant vidres, tirant pedres i ratllant
els vehicles aparcats) a la plaça del carrer Sarasate. Igual que en l’anterior expedient, el Síndic va
desestimar al queixa per entendre que l’actuació municipal va anar encaminada a resoldre el conflicte entre les parts amb tècniques alternatives de resolució de conflictes. Tot i així es va recomanar
a l’Ajuntament que es posin en marxa més programes de “Patis oberts”, pels quals s’obrin els patis
de les escoles en horaris extraescolars perquè els infants i adolescents de tots els barris hi tinguin
accés, minimitzant així, les possibles molèsties que poguessin ocasionar als veïns i veïnes.
Finalment, en aquest apartat, resta d’informe municipal, l’expedient 2016SDGR00154 , pel qual
alguns veïns del Sector Creueta es queixaven de les molèsties que els causa la iniciativa municipal
del projecte “El pati al carrer” al carrer Llobet. Segons manifesten algunes veïnes els nens i nenes
no només juguen en l’espai públic sinó que causen molt soroll, pintades a les façanes dels habitatges propers i cops a les façanes durant les hores del pati. En l’informe, que està pendent per
part de l’Ajuntament, el Síndic sol·licitava les actuacions dutes a terme amb els veïns i veïnes a fi
d’informar-los sobre el projecte, abans que aquest s’iniciés, i els objectius de l’esmentat projecte,
així com la durada del mateix.
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PERSONES A LA VIA PÚBLICA I MOLÈSTIES ALS VEÏNS/NES.- En les queixes 2014SDGR00182
a 2014SDGR00197 i 2015SDGR00100, acceptades a tràmit el 2014 i resoltes el 2016, la ciutadania
adduïa el malestar per les activitats que es duien a terme a un local situat a la Ronda Collsalarca.
Durant anys, el barri havia patit problemes de convivència a causa de l’activitat duta a terme en
aquest local, especialment pels sorolls dins i fóra del local. Local que després de moltes converses
entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament, i en les quals en moltes hi va ser present el Síndic, finalment
es va decidir facilitar, des de l’Ajuntament, el traslladat a un altre emplaçament, que no causés
molèsties. En tots els expedients, el Síndic va considerar que -durant anys- la ciutadania del barri
havia patit un greuge a causa de les molèsties produïdes per l’incompliment dels horaris i els sorolls
que es produïen a dins i fora del local, i per tant va resoldre l’expedient amb greuge, resolt durant
la tramitació gràcies també a la intervenció del Síndic en tot el procés que hi va haver fins a la resolució del conflicte entre les tres parts (veïns/es- Ajuntament- ocupants del local).
En una altre expedient, (2014SDGR00174) el promotor de la queixa exposava els problemes de
convivència a la Plaça Magdalena Calonge, on manifestava que s’hi reunien habitualment un grup
de persones que embrutaven la plaça, s’encaraven amb els veïns, i produïen molèsties per sorolls
i crits. El Síndic va entendre que no hi havia greuge en l’actuació municipal perquè els agents de
l’autoritat sempre s’havien traslladat al lloc dels fets quan se’ls havia requerit, tot i així, va recomanar a
l’Ajuntament de Sabadell, que segueixi amb la vigilància de la plaça per intentar reduir els problemes
de convivència esmentats. A més, que en les tasques de neteja s’impulsi la detecció d’actituds incíviques per aconseguir canvis d’hàbits en els ciutadans, aconseguint així una ciutat més neta, justa i
segura en tots els aspectes. I s’introdueixi la figura de l ‘agent cívic, mediador intercultural, o policia
de proximitat a fi de prevenir i educar a la ciutadania en la diversitat i el respecte envers els altres.

1.5. SALUT

En tot allò relacionat amb la salut, cal tenir en compte dos aspectes, reflectits a la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, per una banda, aquella per la qual les autoritats
municipals han d’afavorir l’accés a tots els ciutadans i ciutadanes a l’atenció i la prevenció sanitària,
és a dir, que puguin accedir a la sanitat pública i de qualitat en les seves ciutats. A més, hauran
d’afavorir que aquest accés sigui efectiu i que es promogui dintre de la ciutat, no només en l’àmbit
sanitari, sinó a través de la cultura i les activitats socials, com poden ser xerrades sobre prevenció. Per una altra banda, hem de tenir en compte que, per tenir una bona salut, també ha d’existir
un medi ambient sa, sense alts nivells de contaminació. Aquesta contaminació ha d’englobar no
només la contaminació per fums, sinó tota aquella que pugui ser perjudicial per a la salut dels que
resideixen en la ciutat.

El dret a la salut, a l’assistència sanitària i
als fàrmacs, que assegura l’accés a les millors
tecnologies de salut, així com a gaudir d’un
sistema sanitari de prevenció, vigilància i
assistència personalitzada i a disposar dels
medicaments essencials. Totes les persones i tots
els pobles en què s’integren tenen dret que els
avenços científics i tecnològics en l’àmbit de la
salut, i en particular pel que fa a l’enginyeria
genètica, respectin els principis fonamentals de
la dignitat de la persona i dels drets humans
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En paral·lel cal esmentar que les ciutats s’han anat configurant com uns ecosistemes dins d’espais
on diferents animals hi tenien el seu hàbitat natural, i a la ciutat hi viuen animals que d’alguna manera també estan lligats a les activitats humanes, com els rosegadors o alguns tipus d’insectes com
els mosquits. La convivència dels animals i els éssers humans en aquests espais comuns requereix sovint actuacions en matèria de salut pública. La legislació bàsica de règim local atribueix als
ajuntaments competències en matèria de medi ambient i de protecció de la salut pública, i remet a
la legislació sectorial el detall de les competències municipals amb relació al control dels animals
domèstics i de companyia i a la protecció dels animals.
En l’àmbit de la salut, tot allò que fa referència a l’atenció i prevenció sanitària no és competència
municipal, per tant, queden exclosos de l’àmbit d’actuació del Síndic. En aquest sentit són expedients que s’han traslladat al Síndic de Catalunya . Pel què fa referència a l’àmbit de la salut relacionat amb el medi ambient, figura a l’apartat 3.4 d’aquest informe ja que tot i afectar – sense dubte- a
la salut, el tractament s’ha fet des de la vessant de l’incompliment de les ordenances i la inactivitat
municipal. En aquest aparta de la memòria, doncs, consten aquells expedients relacionats amb la
salut pública i l’existència de plagues i la tinença d’animals.
L’Oficina del Síndic ha obert 6 expedients relatius a Salut pública, els quals han estat resolts dins el
mateix any, i fan referència a plagues de rosegadors i coloms, i a la tinença d’animals.
ROSEGADORS.- Al 2015 es van rebre dues reclamacions (2015SDGR00044 i 2015SDGR00217),
que van quedar resoltes durant el 2016, que denunciaven les molèsties que els causava
l’abandonament d’un mateix solar situat al carrer Sardà. En concret, es posava de manifest per part
dels ciutadans la insalubritat del mateix, el qual estava ple de rosegadors, el què havien posat en
coneixement de l’Ajuntament, en reiterades ocasions, sense que aquest hagués dut a terme cap
mesura efectiva. De l’informe municipal es desprenia que l’Ajuntament era coneixedor de la situació
des de l’any 2009, quan es va realitzar una actuació per part de Salut, i que es van repetir al 2013 i
2014, les quals van resultar infructuoses. Cal destacar que el dret a l’habitatge s’emmarca com un
dret reconegut constitucionalment i en el marc de l’Estatut de Catalunya, on reconeix no només el
dret a l’accés a un habitatge, sinó que aquest ha de ser digne i adequat. És per això, que el Síndic
va estimar la queixa considerant que hi havia greuge, atès que l’Administració no havia tramitat
el procediment amb eficàcia i eficiència, fent complir la legalitat al propietari del solar, en temps i
forma. A més, es va recomanar a l’Ajuntament que actuï de forma eficaç i diligent en casos com
aquest, i en el moment en què s’incompleixi la normativa municipal, l’Ajuntament faci complir els
decrets d’ordre d’execució urbanística, imposant multes coercitives, i iniciant el corresponent expedient sancionador contra la propietat. En tot cas, l’Ajuntament ha d’intervenir de manera immediata
davant les actuacions contràries a la normativa municipal, i en especial, si aquestes causes perjudicis a tercers, o la inactivitat pot suposar un perill per a la salubritat dels ciutadans i ciutadanes, com
aquest cas, pels problemes de salubritat que suposava l’existència de nombroses rates al solar.
També al carrer Tetuan, es va presentar una problemàtica similar (2015SDGR00209), però en
aquest cas, l’Ajuntament va procedir a desratitzar la zona, i l’expedient va quedar resolt en tràmit.
COLOMS.- El 2015 es va presentar una queixa (2015SDGR00173) en relació a les molèsties que
ocasionaven els coloms i les cotorres pels voltants del Polígon Merinals. L’informe municipal establia que s’havien fet captures de i alhora s’estaven estudiant diverses opcions en quant a la reducció de població de cotorres. El Síndic va considerar l’actuació municipal ajustada a dret i dins dels
paràmetres d’equitat i bona administració, es va desestimar la queixa, resolent sense greuge, per
considerar que l’ens municipal destinava recursos per combatre amb les plagues de coloms que
afecten la ciutat.
En el mateix sentit, es va resoldre l’expedient 2015SDGR00204. En aquest cas, la problemàtica
denunciada era al Passeig dels Almogàvers. Segons l’informe municipal d’aquest cas, es va po-

INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 47

INFORME DEL SÍNDIC

sar de manifest que és una de les zones de la ciutat en la que és més difícil eradicar el problema
dels coloms amb les batudes, donat que no és un punt en el que normalment s’alimentin, sinó que
és un punt on les aus l’utilitzen per descansar i fer-hi nius. Tot i així, l’informe municipal, establia
que s’havien portat a terme diverses batudes en aquesta zona. L’expedient es va resoldre sense
greuge atès que l’actuació municipal va anar encaminada a prendre les mesures necessàries per
fer-hi front.
GOSSOS.- En l’expedient 2016SDGR00164, un ciutadà va posar de manifest una problemàtica
que molt sovint és denunciada a l’Oficina del Síndic. En aquest cas el ciutadà va presentar una
queixa denunciant que a la zona verda situada entre els carrers Gabriel Ferrater i Manuel Pedrolo
amb Armand Obiols, els gossos campen lliures sense lligar, i els propietaris dels animals no recullen els excrements, per la qual cosa, la zona està molt bruta per les deposicions dels animals. Es
tracta d ‘un expedient pendent de resoldre atès que l’Ajuntament –a data de tancament d’aquesta
memòria- no havia remès l’informe corresponent.
PIPI-CAN.- La comunitat educativa de l’escola ubicada a la Plaça Vila Arrufat va presentar una
queixa (2015SDGR00152) perquè els propietaris de gossos utilitzen una part de l’esmentada plaça
com a pipi-can. Cal fer constar que els nens i nenes tenen la sortida de l’escola en aquesta plaça,
el què provoca que el mateix sorral on els infants hi juguen, el gossos l’utilitzem per fer-hi les seves
necessitats. L’escola té una sortida directe a la Plaça Vila Arrufat, per on els nens i nenes del centre hi surten cada dia, i es converteix en una zona de jocs diària. En aquesta plaça, antigament hi
havien conviscut la zona infantil i el pipi-can, d’aquí que en el disseny de la pròpia plaça hi hagi:
la zona infantil envoltada amb una tanca de fusta, la resta de la plaça de llambordes; i una petita
zona triangular coberta de sauló, que era l’antiga zona del pipi-can. Els promotors de la queixa
assenyalaven que és precisament aquesta part de la plaça coberta de sauló, la que s’ha convertit
en un pipi-can, però alhora és una zona que els nenes i nenes també utilitzen. En l’informe municipal s’establia que la plaça disposa d’un cartell indicatiu de la obligatorietat de portar els gossos
lligats en aquest espai. L’any 2011 es va instal·lar en aquesta plaça un altre cartell indicador de les
sancions per no recollir les deposicions dels animals, tot i que aquest cartell actualment ha estat
sostret i en l’informe s’establia que es prèvia reposar-lo amb la major brevetat possible. Per tant,
malgrat que teòricament la part coberta de sauló no és un pipican, i hi està prohibit portar el gos
deslligat en tota la plaça i és d’obligat compliment l’ordenança municipal sobre tinença d’animals
en quan a les deposicions de la via pública; a la pràctica, alguns propietaris de gossos utilitzen
l’esmentada zona perquè els seus animals hi facin les deposicions i els orins. Per tant, és cert que
el problema plantejat és causa directa de l’actitud incívica d’alguns propietaris de gossos, però
també resulta evident que l’Ajuntament no ha pres cap mesura per solucionar el problema de salubritat i brutícia, ja que la zona coberta de sauló és una zona que els nens i nenes comparteixen
amb els gossos. Per aquests motius el síndic va estimar la queixa i va recomanar que es pavimenti
a la major brevetat la zona coberta de sauló, o s’adopti una altra mesura que tècnicament es consideri més favorable però que impedeixi que els nens i nenes acabin jugant amb terra bruta pels
orins i defecacions dels gossos. També va recomanar a l’Ajuntament que impulsi alguna campanya per sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir la ciutat neta. I finalment, que es
creïn zones especials habilitades perquè els gossos i els seus propietaris tinguin espais específics
d’esbarjo als centre de la ciutat. L’objectiu de l’Ajuntament, considera el Síndic, que ha de ser garantir la salubritat i millorar la convivència cívica als nostres parcs i places.
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1.6. LLEURE I ESPORTS

La ciutat ha de garantir I reconèixer el dret de la ciutadania a disposar de temps lliure i garantir
l’existència d’espais lúdics de qualitat oberts a tots sense discriminació.
En aquest àmbit el Síndic ha rebut una queixa (2016SDGR000145) per part d’un Club esportiu, que
denúncia un tracte discriminatori a l’hora d’adjudicar els horaris en què poden utilitzar la pista d’un
pavelló municipal, atès que aquests no s’adeqüen a les necessitat del Club. A data de tancament
de la memòria l’expedient està pendent de resoldre.

1.7. POLICIA MUNICIPAL

Les ciutats han de fomentar el desenvolupament d’uns cossos de policia que siguin pròxims a la
ciutadania, que estiguin altament qualificats per realitzar les seves tasques, entre elles, actuar com
agents de seguretat i convivència. És per aquest motiu que la Policia Municipal ha d’aplicar polítiques preventives, actuant sempre com una policia cívica i de proximitat.
En aquest apartat es recullen els expedients on la ciutadania manifesta que el tracte rebut per
part de la Policia Municipal no ha estat -al seu entendre- correcte. Per tant, en aquest apartat de la
memòria no es desgranen les queixes relatives al procediment sancionador per multes de trànsit,
sinó a les denuncies pel tracte que ha rebut la ciutadania per part dels agents de l’autoritat. Són
diverses les queixes que es formulen en les que s’addueix que el tracte rebut per la Policia Municipal no ha estat el correcte, més enllà d’estar d’acord o no amb la denúncia o sanció imposada, en
concret en aquest apartat, el Síndic ha rebut 5 queixes i ha emès 7 resolucions.
En l’expedient 2016SDGR00031 un ciutadà es va veure forçat a estacionar –segons manifesta- damunt la vorera uns minuts, ja que disposava de la tarja d’estacionament per a persones discapacitades però l’estacionament més proper d’aquestes característiques estava ocupat per un altre
vehicle el qual no portava la tarja per a persones amb discapacitat. Els agent de l’autoritat van
procedir a denunciar-lo atès que infringia la normativa per la qual no es pot estacionar damunt les
voreres. El ciutadà afirma que va rebre un tracte indegut per part de la policia ja que no van tenir
en compte les circumstàncies personals. El Síndic, després d’estudiar el cas conjuntament amb
l’informe municipal, va considerar que no hi havia greuge, degut a la falta de proves aportades pel
ciutadà, explicant que, tal i com s’esmenta a la llei i a la jurisprudència, els casos en que és l’agent
qui comprova personalment els fets i es ratifica en el procediment sancionador, té valor probatori.
Tot i desestimar la queixa, va recomanar que conforme l’establert en el Codi CORD GOV/25/2015,
de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, els agents han d’actuar
amb independència, imparcialitat i neutralitat i s’han de preservar els drets i les llibertats de les
persones. Igualment, la policia ha de tenir una actitud amable, empàtica i respectuosa amb tothom
fent possible la proximitat en el tracte i, a la vegada, generant confiança. El respecte a les persones s’expressa en la forma de relació i de comunicació, tant en el llenguatge verbal com en el no
verbal, i evoca sempre una actitud d’atenció a la dignitat de la persona, a la seva integritat física
i moral. El tracte respectuós, tant en l’àmbit intern com extern, fa possible el treball en equip i la
col·laboració amb altres agents socials. Per tant, el respecte a les persones és imprescindible i en
el cas dels agents de l’autoritat no només és necessari sinó que també es obligatori. Els ciutadans
han d’obeir les indicacions dels agents però aquests han de ser els primers en donar exemple i no
poden emparar-se lleugerament en la desobediència a l’autoritat per denunciar una persona, i mai
no han de maltractar o utilitzar la força d’una manera desproporcionada.

INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 49

INFORME DEL SÍNDIC

En una altra queixa (2016SDGR00118) la ciutadana exposava la seva disconformitat amb la sanció
per parar el vehicle damunt la vorera, per desencotxar una persona gran amb mobilitat reduïda.
A la instància reconeix el fet que va parar damunt la vorera durant uns 10 minuts, i al tornar al seu
vehicle els agent no la van tractar correctament, comentant-li que el retirés immediatament i que
portés el vehicle a la zona de càrrega i descàrrega si havia de tornar a desencotxar la persona
gran en qüestió. El Síndic va considerar que no hi havia greuge, en tant que la infracció s’havia
comès, i més considerant les característiques de la via on s’havien produït els fets. La ciutadana
havia estacionat el vehicle damunt del carrer Les Planes, a tocar de la Rambla, la qual cosa impedeix completament el transit de vianants per aquella vorera i dificulta, molt, el trànsit de vehicles,
els quals s’havien de veure forçat a envair l’altre vorera per poder avançar. En quan al tracte rebut,
i a falta de proves, el Síndic va desestimar la queixa, reforçat amb el fet que els agents van oferir
l’alternativa de desencotxar a la persona en una zona de càrrega i descàrrega, de forma excepcional, i considerant que aquestes zones no estan destinades a aquesta finalitat.
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2. ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
DRET A LA PARTICIPACIÓ
DRET A UNA BONA ADMINISTRACIÓ
DRET A LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS
DRET A LA INFORMACIÓ

Recau sobre la ciutat, l’establiment d’uns pressupostos que prevegin els ingressos i les despeses
i que aquests puguin fer efectius tots els drets que té la ciutadania. Aquests pressupostos podran
tenir un model participatiu, pel qual tota la comunitat dels ciutadans i ciutadanes puguin tenir veu i
expressar la seva opinió sobre el finançament que es destina a les mesures que els hi afecten com
a col·lectiu ciutadà, i que serveix per a fer efectius els seus drets.
Segons la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ha d’existir un compromís
per part dels ens locals de respectar de manera igualitària tots els ciutadans i ciutadanes, de no
permetre que els seus àmbits i/o activitats quedin fora de la legalitat, i que si en troben que queden
fora, lluitin per a la desaparició d’aquestes.
En aquest apartat hi figuren les queixes relatives a Tresoreria i Intervenció, a la Gestió tributària, i al
Procediment Administratiu.

2.1. TRESORERIA I INTERVENCIÓ

Durant el 2016 no s’ha presentat cap queixa relativa a aquest àmbit, no obstant, s’ha resolt
l’expedient (2015SDGR00172) que estava pendent de l’any 2015. La ciutadana adduïa que va
presentar dues factures a l’Ajuntament de Sabadell pels serveis prestats durant els mesos de
maig i juny de 2015, i que aquestes encara no s’havien fet efectives al setembre del mateix any
malgrat l’obligació establerta per llei. Les factures es van fer efectives al poc temps de presentar
la sol·licitud d’informe per part del Síndic a l’Ajuntament, i l’expedient va quedar resolt amb greuge
durant la tramitació. En aquest punt el Síndic va recordar a l’administració l’obligació de pagar
coma màxim a 60 dies a partir del registre de la factura

2.2. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

L’organisme autònom local anomenat Agència Tributària de Sabadell és l’ens de l’Ajuntament de
Sabadell constituït en exercici de la seva potestat d’autoorganització en règim de descentralització
administrativa i funcional, amb personalitat jurídica pròpia i pública, conforme a la legislació local
vigent amb la finalitat de dur la gestió i el funcionament descentralitzat de les actuacions administratives necessàries per a l’aplicació del sistema tributari i d’altres recursos que corresponguin a
l’Ajuntament de Sabadell. Entre les competències més destacades hi ha la gestió, la liquidació, la
inspecció i la revisió dels tributs i ingressos de dret públic que pertanyin a l’Ajuntament de Sabadell.; i la recaptació en període voluntari i/o executiu de tributs, taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic.
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De les queixes rebudes aquest darrer any 2016, n’hi ha un total de 7 que fa referència, entre
d’altres, a l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, així com de la Taxa de residus i la Taxa de Gual. En aquest àmbit s’han
resolt 7 expedients, i el Síndic ha fet 3 recomanacions.

El dret a la participació, que implica el dret de
totes les persones i dels pobles en què s’integren
a participar, mitjançant vies àgils i eficaces,
en l’adopció i el control de decisions públiques
en les matèries que els concerneixin, així com
a impugnar davant dels tribunals aquelles
decisions respecte de les quals al·leguin un dret
o un interès directe o indirecte com a fonament
de la seva legitimació.
IMPOST VEHICLES.- En l’expedient 2016SDGR00020, el ciutadà adduïa que l’Ajuntament de Sabadell no admetia la seva resolució de reconeixement de grau de discapacitat per tal de poder
sol·licitar l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Després d’estudiar el cas, el
Síndic no el va admetre a tràmit per considerar correcte l’actuació municipal. La resolució de reconeixement de grau de discapacitat –que a ell li havia estat atorgat, i que havia presentat- estava
feta a tenor del Decret Legislatiu 1/2013, és a dir, en relació als drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. En base a aquesta norma la Generalitat li atorgava un grau igual
o superior al 33% amb efectes del 01/09/2015. Però només era als efectes del què regula aquest
decret legislatiu, i no als efectes de sol·licitar la bonificació de l’Impost de Vehicles. L’Ajuntament,
per atorgar l’exempció de l’impost, necessita el certificat del grau de discapacitat basat en el Reial
Decret 1971/1999, que és el que regula específicament el reconeixement, la declaració o la quantificació del grau de discapacitat, i no en el Decret Legislatiu 1/2013. Per tant, el Síndic va inadmetre
la queixa i va recomanar al ciutadà que sol·licités a la Generalitat el grau concret de discapacitat en
base a l’esmentat Reial decret 1971/1999 de 23 de desembre ja que en cas contrari l’Ajuntament
no li atorgaria l’exempció.
Un altre expedient sobre l’Impost de vehicles és el 2015SDGR00157, pel qual la ciutadana posava de manifest que l’Ajuntament de Sabadell li sol·licitava el pagament dels últims quatre anys
del impost de vehicles de tracció mecànica, d’un vehicle propietat del seu marit, difunt des de
feia més de cinc anys, i que alhora aquell l’havia venut a un concessionari feia més de 30 anys.
L’expedient va quedar resolt en tràmit després de la intervenció del Síndic, ja que l’Ajuntament va
anul·lar les liquidacions dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015, ateses les irregularitats detectades amb
les comunicacions entre l’ens local i la DGT, després de la intervenció del Síndic.
TAXA DE GUAL.- En l’expedient (2016SDGR00065) el ciutadà sol·licitava fer-se càrrec de la part
proporcional de la taxa de gual, atès que la propietat de l’immoble corresponia a quatre titulars.
Després d’estudiar el seu cas, i a la vista de l’informe municipal, el Síndic va considerar que no
hi havia greuge per part de l’Ajuntament de Sabadell, en quan a la tramitació del procediment.
D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal núm. 4.1 reguladora de la Taxa per l’entrada de
vehicles a través de les voreres (Taxa de Guals), són subjectes passius de la taxa en concepte
de contribuents, les persones físiques i jurídiques a favor de les quals s’atorguin les llicències per
gaudir de l’aprofitament especial que es produeix per l’entrada de vehicles a garatges a través
del domini públic o les persones que es beneficiïn de l’aprofitament si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització. En relació a la petició del ciutadà, s’ha d’assenyalar que ni a
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l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa ni a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles
20è a 27è respecte les taxes) s’estableix l’obligació, per part de les entitats locals, de desglossar
les liquidacions anuals segons el nombre de persones que ostentin la titularitat del dret sobre les
finques on s’ubiquen els aparcaments. Per tant, el Síndic va desestimar la seva queixa, no obstant,
va recomanar a l’Ajuntament que -malgrat que la normativa no disposi de l’obligatorietat d’emetre
tantes liquidacions com persones figurin com a copropietàries-, es reguli a través de la corresponent ordenança la possibilitat de fer-ho, atès les prerrogatives municipals en aquest àmbit. Per
tant que s’articuli, igual que amb la taxa de residus, la possibilitat d’obtenir un rebut partit entre els
copropietaris per contribuir a millorar el dret a una bona administració de la ciutadania.
TAXA ESCOMBRARIES.- Durant el 2016 es va resoldre la queixa d’una ciutadana,(2014SDGR00073)
que manifestava que se li havia embargat el sou en concepte de taxa d’escombraries de l’any
2012, per un període en que ja no vivien a l’immoble de referència. Segons va afirmar al seu dia,
el contracte de lloguer de l’immoble, va quedar cancel·lat el setembre de 2011, i així es va donar
de baixa l’immoble en qüestió a la cambra de la propietat. Per temes personals, van haver d’anar
a viure a casa d’un familiar, que estava en procés de dació en pagament amb una entitat bancària,
i no van poder empadronar-se al nou habitatge. L’expedient va quedar resolt en tràmit després de
la intervenció del Síndic ja que l’Ajuntament va reconèixer que, finalment, havia quedat acreditat
que l’habitatge ja no estava ocupat per la ciutadana a data 1 de gener de 2012, per la qual cosa
no li corresponia tributar per la Taxa de Residus l’exercici 2012, i es va procedir a l’anul·lació del
rebut esmentat.
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA).- En l’expedient 2015SDGR00205, la ciutadana va denunciar que havia de fer front
al pagament d’una plusvàlua per la venta del seu habitatge, que no s’adequava a la realitat en tant
que l’havia venut per menys de la meitat del preu de compra. Després d’estudiar el seu cas, el
Síndic va considerar que hi havia greuge. L’article 104 del TRLHL (Llei Hisendes Locals) estableix
que l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que
grava l’increment de valor que experimentin aquests terrenys i es posi de manifest a conseqüència
de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió
de qualsevol dret de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys. Del contingut de l’article
104 s’entén que mitjançant aquest tribut es pretén gravar el benefici obtingut en la transmissió d’un
terreny, atenent que aquest benefici ha estat fruit del temps que ha transcorregut i de les inversions
públiques realitzades. En aquest sentit, jurisprudencialment, l’impost s’ha justificat com un dret de
les entitats locals a participar en la plusvàlua dels terrenys de propietat particular, derivat, fonamentalment, de la realització d’obres o serveis públics o de qualsevol altra causa que sigui aliena
a l’acció del propietari. De la definició de l’impost es distingeixen tres elements:
- el caràcter urbà dels terrenys;
- la transmissió de la propietat o, alternativament, la constitució
o transmissió d’un dret real de gaudi;
- un increment de valor dels terrenys.
Així doncs, perquè es produeixi el fet imposable, cal que tinguin lloc els tres elements simultàniament. Tanmateix, si es transmet un terreny urbà, però no es genera un increment de valor, no es pot
entendre produït el fet imposable. No obstant això, en aquest punt, cal fer menció que quan l’article
107 TRLHL determina la base imposable de l’impost només té en compte el valor de bé en el moment que es merita l’impost. Així, en vista d’aquest sistema de còmput de l’increment establert en
l’article 107, es pot dir que resulta difícilment comprensible que aquest sistema valori la realitat de
l’increment o la inexistència d’aquest, ja que no es té en compte la diferència de valors del bé entre
el moment de l’adquisició i el moment de l’alienació. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
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(TSJC) ja s’ha manifestat sobre aquesta qüestió. En una de les sentències, el Tribunal diu que “el
continuat increment del valor dels terrenys s’ha trencat dramàticament els darrers anys”, i afegeix
que “l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana constitueix el primer
element del fet impositiu, de tal manera que en la hipòtesi que no existeixi un increment, no es
generarà cap tribut (...) ja que com que falta un element essencial del fet impositiu, no hi pot haver
una obligació tributària”. La sentència conclou que cal tractar cada cas individualment mitjançant
proves adequades i suficients que demostrin si s’ha produït o no increment real en el valor del terreny. La Síndica de Barcelona va fer arribar l’any 2012 a la Defensora del Pueblo la sol·licitud perquè valorés de plantejar un recurs d’inconstitucionalitat de la Llei reguladora de les hisendes locals
en allò que fa referència a la forma de càlcul i l’aplicació de l’impost sobre naturalesa urbana. És
per tot que el Síndic va estimar la queixa presentada perquè el mètode de càlcul no té en compte
el guany o pèrdua real en la transmissió de l’immoble. I malgrat ser conscient que de conformitat
amb l’article 8 de la Llei general tributària, l’establiment de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o incentius fiscals, s’han de regular per llei, i per tant, el marge
d’actuació municipal és limitat, va recomanar que l’Ajuntament insti una modificació legislativa del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals sobre l’IIVTNU (Plusvàlua) per les vies que consideri oportunes.
S’annexa a aquest informe la recomanació completa.
EMBARGAMENT.- Una ciutadana va presentar una queixa al Síndic (2015SDGR00105) per la qual
manifestava que no es podia fer càrrec del deute que tenia pendent per diferents conceptes amb
l’Ajuntament de Sabadell, i no estava d’acord amb l’embargament dictat contra el seu vehicle. Després de sol·licitar l’informe municipal, el Síndic va considerar que l’actuació de l’Ajuntament havia
estat ajustada a dret, per tant, es va considerar que no hi havia greuge en tant que la tramitació del
procediment havia estat correcta.
Un altre cas d’embargament de vehicle és l’expedient 2015SDGR00221, pel qual el ciutadà manifestava la seva disconformitat amb el procés d’embargament del seu vehicle. Havent estudiat el
cas, es va procedir a desestimar la queixa al no detectar cap defecte en la tramitació del procediment administratiu seguit per l’Ajuntament de Sabadell. Les notificacions de les infraccions i les
corresponents sancions eren correctes, així com l’ordre d’embargament i el procediment que es va
seguir. Tot i això, el Síndic va recordar a l’Ajuntament de Sabadell que, segons l’article 63 de la LGT,
els deutes tributaris són autònoms, i serà l’obligat al pagament de varis deutes qui podrà imputar
cada pagament al deute que lliurement determini.

2.3. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Les Administracions Locals han de garantir un procediment administratiu transparent i eficaç, a
més de garantir l’eficiència dels serveis públics i la consegüent adaptació a les necessitats de tots
els usuaris i usuàries, sense que existeixi cap tipus de discriminació o abús.
És una garantia que han d’establir totes les Administracions Locals el que la seva activitat administrativa sigui totalment transparent, fent que tota la ciutadania pugui conèixer dels seus drets i
obligacions polítiques i administratives, per via de la publicitat de la normativa municipal. Aquestes
han de ser comprensibles per a tothom i actualitzades de forma periòdica.
Per tal que no hi hagi cap tipus de confrontació, és d’obligació als ens municipals que la transparència, la publicitat, la imparcialitat i la no-discriminació dels seus actes s’apliqui als contractes
municipals en els quals hi hagi una despesa dels fons públics i en quant a la selecció de funcionariat i/o treballadors municipals.
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En aquest sentit el procediment administratiu és fonamental que es dugui a terme per part de
l’Administració de forma escrupolosa per garantir els drets de la ciutadania, i constitueix un dels
pilars fonamentals de l’actuació del Síndic. En aquest àmbit hi ha 7 expedients oberts durant el
2016, 8 expedients resolts, i el Síndic ha emès 1 recomanació. Queda pendent de resoldre a data
de tancament de la memòria, per manca d’informe municipal, l’expedient (2016SDGR00165), on
una entitat posava de manifest la sol·licitud que havia fet a l’Ajuntament, en relació a la normativa
per la qual l’Ajuntament havia establert la zona d’estacionament limitat per control horari a la zona
dels carrers Creueta, Sant Joan i Sant Josep, i de la qual no n’ havien rebut resposta municipal.
També resta pendent d’informe l’expedient 2016SDGR00146, on el ciutadà manifestava no haver
rebut cap resposta a les 8 instàncies presentades des del 2014.
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE TREBALL.- El Síndic va rebre la queixa 2016SDGR111 per la
qual el promotor estava disconforme amb el resultat de la convocatòria d’Oficial de Primera per
una plaça de pintor, ofertada per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell. El ciutadà es
queixava que, després d’haver estat la única persona admesa al procés de selecció, el procediment va quedar desert. Després de rebre l’informe municipal, va quedar constància que no va superar la prova escrita. A més, en quant a la formació professional no estava relacionada amb el lloc
de treball. És per aquests motius que la mitjana del procés de selecció va quedar amb una nota inferior a l’aprovat, fent que la plaça quedés deserta. El Síndic va considerar desestimar la queixa ja
que l’actuació municipal va ser ajustada a dret i dins els paràmetres d’equitat i bona administració.
Un altre cas sobre una convocatòria pública de treball, és la d’una ciutadana que exposava la seva
queixa (2015SDGR00210) en relació als perjudicis que li havia causat la suspensió del procés del
concurs públic per cobrir una plaça de personal subaltern. En l’informe municipal s’estableix que
l’Ajuntament va suspendre el procés de selecció a causa de l’existència d’unes possibles irregularitats en dues proves pràctiques, en concret, hi havia la sospita que alguns aspirants havien
tingut accés a les preguntes d’examen amb anterioritat, motiu pel qual l’ens municipal va sol·licitar
a l’Oficina Antifrau de Catalunya la deguda investigació. El Síndic va considerar que no existia
greuge, i es va desestimar la queixa ja que malgrat entendre els perjudicis que la suspensió podia
causar a la resta d’aspirants, l’Ajuntament va actuar correctament davant els indicis esmentats, ja
que qualsevol altra actuació hagués implicat la nul·litat del concurs públic en qüestió.

El dret a la informació, que tutela el
dret de totes les persones i dels pobles en
què s’integren a rebre informació veraç
i contrastada per part dels mitjans de
comunicació i de les autoritats públiques
SILENCI ADMINISTRIU.- Al 2015 un ciutadà (2015SDGR00039) va presentar una queixa a l’Oficina
del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell perquè l’Ajuntament no li facilitava la còpia d’un
expedient on ell era part interessada. A conseqüència de l’actuació del Síndic de Sabadell, es
va donar accés a l’expedient cadastral, d’acord amb els criteris i dins dels límits establerts als
articles 35.h) i 37 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratius Comú i en els articles 12 i ss. de la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. L’expedient es va resoldre amb greuge,
perquè l’Administració no havia acomplert amb les seves obligacions de facilitar la informació, i
l’expedient va quedar resolt en tràmit perquè l’Ajuntament va accedir a facilitar la informació abans
que el Síndic emetés el corresponent informe.
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En el mateix sentit, es va tramitar la queixa 2016SDGR00072 pel silenci administratiu de l’Ajuntament
de Sabadell després de no haver contestat a dues instàncies per les que sol·licitaven una informació
on el promotor de la queixa era part interessada. En aquest expedient també, dies desprès que
el Síndic obrís l’expedient i en sol·licités informe a l’Ajuntament, el ciutadà va rebre una notificació
de l’ens local conforme se li faria entrega dels documents que necessitava. El Síndic va tancar
l’expedient amb greuge atès que s’havien vulnerat els dret d’accés a la informació, transparència i
a obtenir còpies on el ciutadà era part interessada.

El dret a la protecció de les dades personals,
que assegura a tota persona el dret a la
protecció i confidencialitat de les dades de
caràcter personal que la concerneixin, així com
a l’accés i a la rectificació d’aquestes.
PROTECCIÓ DE DADES.- Al 2015 un ciutadà va presentar una queixa (2015SDGR00224) perquè
considerava que s’havia vulnerat el seu dret a la protecció de dades per part de l’Ajuntament de
Sabadell. En concret manifestava que després de fer una petició a l’administració sobre la revisió
d’una instal·lació de telecomunicacions, l’ens local havia subministrat les dades a l’empresa encarregada perquè es posés en contacte amb ell. El Síndic després d’analitzar els fets, i a la vista de
l’informe municipal, va resoldre durant el 2016 que existia greuge. A la vista de l’informe, quedava
acreditat que s’havia produït per part de l’Ajuntament de Sabadell, una revelació de dades personals d’un ciutadà a una empresa, i no hi havia constància de que s’hagués obtingut el consentiment
de l’interessat, tal i com preveu l’article 11 de la Llei Orgànica 15/199 de protecció de dades, i els
article del 10 al 12 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de
la LOPD. El Síndic va estimar la queixa perquè va quedar acreditat que s’havien vulnerat els drets
del ciutadà des del moment en que es van revelar les dades a l’empresa, per tant, va recomanar a
l’Ajuntament, que un responsable municipal es posés en contacte de forma directe amb l’afectat a
fi de donar-li les explicacions necessàries de l’error produït, i en segon lloc, que es formés a tot el
personal de l’administració municipal en protecció de dades, a fi que el cas no es reproduís, atès
la gravetat del mateix, i malgrat que l’actuació es pogués emmarcar dins els paràmetre de la bona
fe del funcionari en qüestió. L’Ajuntament va acceptar la recomanació i va procedir a realitzar les
accions recomanades pel Síndic
ACTUACIÓ D’OFICI.- Finalment, en l’àmbit del procediment administratiu destaca l’expedient
d’ofici, obert pel Síndic (2016SDGR00115) en relació al dret d’accés dels ciutadans i ciutadanes
a la pròpia institució del Síndic. Atenent al Reglament de la pròpia institució del Síndic, i a l’hora
d’avançar en la implementació de mecanismes que garanteixin i salvaguardin els drets de la ciutadania, el Síndic va recomanar que en les notificacions del actes administratius, hi figuri de forma
clara, el dret d’accés a la Sindicatura municipal de Greuges. En concret va suggerir que es faci
constar en el peu de recurs de les notificacions que rep la ciutadania, un text on figuri la possibilitat
que aquesta té de dirigir o plantejar qualsevol queixa en relació a aquell assumpte al Síndic municipal de la ciutat.
S’annexa en aquest informe la recomanació completa.
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3. URBANISME I HABITATGE
DRET A UN URBANISME SOSTENIBLE
DRET A UN HABITATGE DIGNE
DRET A LA TRANQUIL·LITAT I A L’OCI

Els Ajuntaments tenen la competència exclusiva per controlar el procés d’edificació mitjançant les
llicencies urbanístiques, que han de garantir al mateix temps, el dret de la ciutadania a obtenir un
desenvolupament urbanístic ordenat, el qual garanteixi una relació d’harmonia entre l’hàbitat, els
serveis públics, els equipaments, els espais verds i les estructures destinades als usos col·lectius. I
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, continua afegint que no cal oblidar
que a les ciutats existeixen estructures o zones de patrimoni natural, històric, arquitectònic, cultural
i artístic, que cal respectar i promoure la seva rehabilitació i la seva reutilització, intentant reduir les
noves construccions i el seu possible impacte en el territori.
Per tant, ha d’existir una relació cordial i participativa entre l’Ajuntament i la ciutadania, per tal que
el planejament urbanístic de la ciutat assoleixi un equilibri entre l’urbanisme i el medi ambient.
Pel què fa a l’habitatge, actualment s’ha superat la visió que el dret a l’habitatge és quelcom més
que l’accés a un habitatge de quatre parets de formigó, i es configura com un dret subjectiu,
d’accés a serveis d’allotjament de qualitat i com a instrument de democratització de la vida urbana.
Però no podem oblidar que a Sabadell encara hi ha persones que viuen en emergència social i cal
prendre mesures urgents per fer-hi front. Per tant, cal garantir en primer lloc l’accés a un habitatge
digne, i a continuació seguir donant a aquest dret tota la dimensió subjectiva que requereix. S’ha
de materialitzar l’accés a l’habitatge digne, segur i saludable de tota persona sigui quin sigui el
seu origen o al seva nacionalitat, a través de promoure l’adopció de plans per acollir les persones
sense sostre.
En aquest apartat el Síndic recull les queixes relatives als immobles abandonats, a les llicències i
disciplina, i finalment a les queixes per contaminació que atempten contra el medi ambient i a drets
fonamentals de les persones, bàsicament per contaminació acústica.

3.1. IMMOBLES ABANDONATS

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 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 les 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 propietari no compleixen el deure de conservar els seus edificis i el control municipal esdevé ineficaç. En total el Síndic ha rebut 2 queixes
en aquesta temàtica durant el 2016, i n’ha resolt 6, emetent una recomanació que ha estat acceptada per part de l’ens municipal.
ANTIGA ESCOLA VIDAL I BARRAQUER.- Dues persones (expedients 2016SDGR00017 i
2016SDGR00107) es van dirigir a l’Oficina del Síndic durant el 2016 per denunciar la manca de
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salubritat i seguretat de les finques situades a l’antiga escola Vidal i Barraquer (situada als c/ Alfons Sala, c/ Metge Mir, c/ Covadonga i c/ Compte Reus). Després de múltiples converses amb
l’Ajuntament, i de reunions entre els veïns i veïnes afectats, el Síndic va dur a terme una sèrie
d’actuacions, que van permetre resoldre l’expedient durant la tramitació. En concret, l’Ajuntament
va informar que s’havia coordinat un actuació entre el Programa de Llicències, el Servei d’Habitatge,
el Servei d’Acció Social, el Districte i la Policia Municipal juntament amb la propietària del conjunt
de naus, per identificar a les persones que estaven a l’interior de les naus, informar de la perillositat
de l’estructura de les mateixes i oferir alternatives de reallotjament. Finalment la societat propietària
va tancar l’accés a les naus i al pati interior. I des de Salut es va procedir a informar que s’havien
dut a terme les actuacions corresponents al control de plagues en el clavegueram. Les actuacions
municipals van permetre resoldre la problemàtica i l’expedient va quedar resolt satisfactòriament
pels veïns.
CARRER SABONERIA.- També en aquest cas, la intervenció de l’Oficina del Síndic en els expedients 2015SDGR00158, 2015SDGR00182, 2015SDGR00184, va permetre resoldre el problema
d’insalubritat d’un immoble situat al carrer Saboneria, el qual es trobava en un estat de total abandonament, provocant que alguns veïns i veïnes l’utilitzessin com a abocador de deixalles, amb
les conseqüents pudors i insalubritat que això implicava. Havien denunciat els fets en reiterades
ocasions a l’Ajuntament sense que aquest hagués dut cap actuació al respecte. Finalment, amb
l’entrada de la queixa el Síndic, l’Ajuntament va procedir a executar les mesures necessàries que
van solucionar els problemes.

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

3.2. DISCIPLINA URBANÍSTICA

La disciplina urbanística és el conjunt de mesures que l’ordenament jurídic estableix per garantir la
legalitat i la restauració de la realitat física alterada. Un any més, tant pel què fa a expedients de disciplina d’obres com disciplina d’activitats, les queixes són per les dilacions injustificades a l’hora de
tramitar els expedients administratius, o per la inactivitat de l’administració davant d’incompliments
manifestos de la normativa.
Una de les parts més complexes de l’urbanisme és la protecció de la legalitat urbanística, a causa
de la diversitat de procediments que hi ha i també a la contínua modificació de la legislació urbanística. La protecció de la legalitat és una potestat municipal d’exercici inexcusable. L’Administració
no pot defugir les seves atribucions i ha d’intervenir amb celeritat per protegir-la. Sovint no és així,
arriba tard i cal tornar a restablir la legalitat
En aquest sentit, durant el 2016, en matèria de disciplina d’obres, els expedients fan referència a:
obres fetes sense llicència o per no ajustar-se al permís municipal i al mal estat de conservació
de les finques; i en matèria de disciplina d’activitats fan referència a la contaminació acústica del
aparells d’aire condicionats dels veïns que molesten, o bars que no ajusten la seva activitat a la
llicència que tenen i incompleixen les ordenances municipals, o empreses que s’extralimiten en els
decibels d’immissió permesos.
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Les queixes posen de manifest en molts casos l’incompliment de la resolució municipal pel propi
ens, el retard de la resposta municipal o a la dilació en la tramitació dels expedients, la manca de
resposta, així com la manca d’eficàcia municipal per obligar a restituir la legalitat física alterada.
Les queixes de disciplina urbanística estan vinculades per tant, a llicències d’obres o d’activitats,
i vinculades en molts casos a l’àmbit de l’habitatge, d’aquí que algunes queixes ja han estat tractades ad supra en l’apartat d’habitatge, i algunes ho seran en els dos apartats següents (de llicències i de contaminació acústica), i per tant, queden aquí reproduïdes.

3.3. LLICÈNCIES

Al llarg del 2016 les queixes dirigides al Síndic i que han tingut a veure amb les llicències d’activitats
han estat motivades per la lentitud dels tràmits burocràtics per obtenir una llicència, o per la disconformitat en la denegació de les llicències. En concret l’Oficina del Síndic ha rebut 3 queixes en
aquest àmbit, n’ha resolt 5 i ha emès 2 recomanacions.
LOCAL SENSE LLICÈNCIA.- El 2015 una ciutadana es va adreçar a l’Oficina del Síndic per a
interposar una queixa (2015SDGR00068) en relació a un local situat als baixos del seu edifici on
s’hi duia a terme una activitat, des de feia tres anys, que no complia amb la normativa. Després de
la sol·licitud d’informe per part del Síndic, l’activitat va quedar regularitzada atès que la propietat
va presentar la comunicació prèvia d’obertura, i per tant l’expedient va quedar resolt en tràmit.
Malauradament hi ha molts expedients que queden aturats dins la burocràcia administrativa, i la
intervenció del síndic suposa un revulsiu, de forma que es desencalla una situació que havia paralitzat el procediment.
LLICÈNCIA D’OBRES.- En un dels supòsits plantejats (2015SDGR00183) el ciutadà denunciava la
manca de resposta d’un recurs de reposició que havia interposat contra la denegació d’una llicència d’obres majors el dia 15 d’octubre de 2015. El Síndic després de valorar els fets i els informes
municipals, va considerar que hi havia greuge. En primer lloc l’Ajuntament ha de donar resposta
expressa al recurs presentat, obligació que forma part del dret a una bona administració, reconegut a l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i regulat a l’article 22 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
inclou el dret a obtenir una resolució expressa i que es notifiqui dins del termini legalment establert.
Aquesta obligació es recull també a l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En segon lloc, l’article 124 de la Llei
39/20158 estableix que el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs de reposició és
d’un mes, la qual cosa s’ha incomplert, perquè el recurs potestatiu de reposició es va interposar per
part del ciutadà dins el termini legalment establert d’un mes des de la notificació de la sol·licitud
de llicència d’obres major de la finca en qüestió, per tant, dins el termini d’un mes a comptar des
del 18/05/2015. No obstant, consta que la notificació de la desestimació del recurs de reposició no
es va produir fins el dia 01 d’abril de 2016, per tant, quasi un any després de la interposició del
recurs de reposició l’Ajuntament va trigar un any per respondre el recurs de reposició. En tercer
lloc, l’article 21.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estableix que el personal al servei de les administracions públiques
que tingui a càrrec seu el despatx dels assumptes, i també els titulars dels òrgans competents per
instruir i resoldre, són directament responsables, en l’àmbit de llurs competències, del compliment
de l’obligació legal de dictar resolució expressa dintre de termini. L’existència de l’acte fictici, per
mitjà del silenci administratiu, no exonera l’Administració de l’obligació de resoldre expressament,
i alhora garanteix a la persona interessada conèixer les raons que fonamenten la decisió. Cal re-
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cordar que aquesta obligació queda exceptuada només en els casos previstos a l’article 21 de la
Llei 39/2015, com són els de finalització del procediment per pacte o conveni i en els procediments
relatius a l’exercici de drets sotmesos al deure de comunicació prèvia a l’Administració. En relació
als motius de denegació del recurs de reposició, no és missió del Síndic entrar en la valoració del
fons. En base a aquest argument el Síndic va estimar la queixa i va recomanar que es resolguin de
forma expressa i es notifiquin els actes administratius dins del termini establert per legislació vigent
–en aquest cas, la resposta al recurs de reposició- i que s’adoptin totes les mesures necessàries a
l’abast, de manera que la tramitació dels expedients no es dilati innecessàriament en el temps, la
qual cosa vulnera els drets de la ciutadania. També va recordar a l’Ajuntament de Sabadell que la
dilació en la tramitació no sempre té conseqüències indemnitzatòries, però que aquestes sí que es
poden produir quan la durada el procediment pugui qualificar-se de desproporcionada.
LLICÈNCIA LOCAL ESPECTACLES.- L’expedient 2016SDGR00172, està pendent de resoldre a
data de tancament d’aquesta memòria per faltar l’informe municipal. Es tracta d’una queixa per
part d’un ciutadà en vol legalitzar una activitat de teatre, però segons manifesta, la presumpta contradicció entre el que manifesta la Secció d’Activitats de Sabadell i la Secció de Llicències d’obres,
l’impedeix la seva obtenció.

3.4. CONTAMINACIÓ: ACÚSTICA,
CALÒRICA I PER FUMS I OLORS

Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre
desenvolupament econòmic i equilibri ambiental. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals
han d’adoptar, sobre la base del principi de precaució, polítiques de prevenció de la contaminació
(incloent-hi la contaminació acústica), d’estalvi de l’energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i
recuperació dels residus i ampliar i protegir els espais verds de les ciutats.
Durant el 2016, el Síndic ha tramitat 10 queixes sobre la contaminació acústica, on predominen
les que fan referència a activitats sotmeses a llicència municipal, i evidencien els problemes que
genera l’incompliment de les obligacions de l’Administració en el control del soroll i les inspeccions
ineficaces. Altres, són les queixes provocades per sorolls generats en l’àmbit domèstic i que afecten l’interior de l’habitatge de la persona que presenta la queixa. A continuació es reprodueixen
alguns expedients il·lustratius resolts durant el 2016, però cal advertir que la majoria d’expedients
estan pendents de resoldre perquè l’Ajuntament no ha fet arribar l’informe corresponent.
MÈTODE REPARTIMENT BUTÀ.- En l’expedient 2016SDGR00062, el ciutadà va presentar una
queixa per les molèsties que li causa el sistema de repartiment del gas butà i l’ús del clàxon. El Síndic va desestimar la queixa per entendre que havien quedat acreditades les actuacions que havia
dut a terme l’Ajuntament per pal·liar les molèsties que ocasiona el sistema de repartiment del gas
butà a la ciutat. En concret, en l’informe de la Policia Municipal es feia esment que s’havia notificat
modificar aquest costum dels repartidors de butà, i que procediran a denunciar si senten el clàxon
d’aquests vehicles. Tot i desestimar la queixa, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que compleixi
i faci complir la normativa, i en concret en relació al procediment sancionador a empreses que
continuïn utilitzant dispositius acústics.
AIRE CONDICIONAT.- En l’expedient 2015SDGR0078, resolt durant el 2016, un ciutadà es queixava
de les molèsties per sorolls, vibracions i immissions calòriques que li produïa l’aire condicionat del
seu veí, el qual es trobava literalment enganxat a la paret de casa seva. Després de la intervenció
del Síndic, l’expedient va quedar resolt en tràmit, atès que el ciutadà va comunicar que les molèsties
havien cessat, després que el veí prengués les mesures oportunes previ requeriment municipal.
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SOROLLS VEÏNATGE.- Del 2015 quedava pendent un expedient (2015SDGR00175) pel qual un
veí es queixava que un establiment situat sota del seu domicili, als baixos de l’edifici, l’impedia dur
a terme una vida amb normalitat, a causa dels problemes de sorolls, immissions calòriques i de
fums. Després de la intervenció del Síndic, a l’informe municipal rebut i la conversa mantinguda
amb el promotor de la queixa, l’expedient va quedar resolt en tràmit, donat que la situació va millorar i les molèsties resultaven quasi imperceptibles.
En l’apartat de contaminació, queden pendents de resoldre, a data de tancament de la memòria
alguns expedients -per falta d’informe municipal- com l’expedient 2016SDGR00058, pel qual el
ciutadà es queixava de les molèsties que li causaven uns establiments de bars situats a la zona
on ell residia, en concret es queixava de la brutícia, sorolls i incivisme en general a les nits (zona
centre); l’expedient 2016SDGR00074 on la ciutadana es queixava de les molèsties que li causa
una fàbrica ubicada al davant de casa seva, i on les mesures preses no solucionen la problemàtica; l’expedient 2016SDGR00108, on els promotors de la queixa denunciaven les molèsties
a causa dels compressors instal·lats a la terrassa d’un establiment al carrer Gràcia; el cas de
l’expedient 2016SDGR00131, on una veïna es queixava del soroll que fan els gossos quan borden i els crits continus dels clients d’un establiment de bar al costat del seu habitatge; l’expedient
2015SDGR0008, on el ciutadà es queixava de la sortida de fums d’un establiment de bar situat davant de casa seva, que li provoca greus perjudicis a la seva salut; o l’expedient 2016SDGR00163,
iniciat a instància d’uns veïns de l’Avinguda Francesc Macià que van presentar una queixa per les
molèsties que els provoquen els establiments de bar-restaurant situats als baixos dels seus edificis,
pels sorolls i l’ocupació que fan de la via pública.
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4. ESPAI PÚBLIC

DRET A LA CIRCULACIÓ I LA
TRANQUIL·LITAT A LA CIUTAT
DRET AL LLEURE
DRET A L’ESPAI PÚBLIC
DRET A LA MOBILITAT
I A L’ACCESSIBILITAT
La ciutat sorgeix per poder garantir els drets dels ciutadans, per actuar millor sobre aquest àmbit,
i per assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat privada de cadascú. La vida a la
ciutat ens imposa l’obligació de precisar determinats drets.
És necessària una democràcia de proximitat, una en la que els ens municipals hi tenen un paper
fonamental, essent l’Administració més propera als ciutadans i ciutadanes i són aquests últims els
que han d’ajudar a dissenyar una ciutat que compleixi tots els requisits i lluiti pel benestar i els drets
de tots els que hi conviuen.
En aquest apartat de l’informe hi consten els expedient relatius a la circulació de vehicles, al transport públic i a l’ús i manteniment de l’espai públic.

El dret a l’espai públic i a la monumentalitat,
que suposa el dret a un entorn urbà articulat
per un sistema d’espais públics dotats
d’elements de monumentalitat que els donin
visibilitat i identitat.

4.1. CIRCULACIÓ VEHICLES:
SANCIONS TRÀNSIT

El dret de la ciutadania 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 a la Llei orgànica 15/2007, de 30 de novembre,de reforma del Codi
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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.
En aquest àmbit s’han presentat 29 queixes durant el 2016, i s’ha resolt 33 expedients, dels quals,
en 23 s’ha emès una recomanació a l’Ajuntament. A continuació es reprodueixen alguns expedients representatius.
ESTACIONAMENTS INDEGUTS.- Un ciutadà (2015SDGR00206) va presentar una queixa per estar disconforme amb la multa de trànsit què la Policia Municipal li va notificar per estacionar el vehicle damunt la vorera en el moment de sortida dels nens i nens de l’escola. Segons va manifestar,
durant aquestes hores –d’entrades i sortides escolars- els nens i nenes entren o surten de l’escola
no és possible aparcar en cap altre lloc, i són molts els cotxes que realitzen la infracció. Tot i ser una
situació que pot causar insatisfacció, l’article 28 apartat 10 de l’Ordenança Municipal de Circulació,
exposa que l’estacionament resta prohibit a les voreres, total o parcialment. Per aquesta raó el Síndic va desestimar la queixa, donat que l’actuació municipal va ser conforme a dret. No obstant, es
va suggerir a l’Ajuntament l’estudi de la mobilitat de la zona i les complicacions que es produeixen
a les entrades i sortides escolars.
Una queixa similar, que presentava la mateixa problemàtica és la 2016SDGR00073, motiu pel qual
el Síndic va recomanar una revisió de la mobilitat a les zones escolars en general.
També a l’entorn d’un centre escolar, es va produir la queixa 2016SDGR00084 on el ciutadà va
mostrar la seva disconformitat amb la sanció per obstaculitzar greument la circulació, segons manifestacions d’un agent de l’autoritat. El ciutadà transitava pel carrer de l’escola de la seva filla i va
parar uns segons per fer-la pujar al cotxe i marxar seguidament. Darrere seu circulava un agent
motoritzat de la Guàrdia Urbana que va indicar-li que no parés la marxa i seguís. No obstant el ciutadà va aturar momentàniament el vehicle per recollir la seva filla. L’agent, al veure que el conductor
no seguia les ordres, i parava per fer pujar la seva filla al cotxe, el va denunciar per obstaculitzar la
circulació. El Síndic va haver de desestimar la queixa ja que tal i com estableix la llei i la jurisprudència, en aquells casos que és l’agent de l’autoritat qui comprova els fets personalment i es ratifica en el procediment sancionador, com era en aquest cas, aquesta ratificació té valor probatori, i
més tenint en compte que no es va aportar cap prova que desvirtués el pronunciament de l’agent.
D’altra banda, tal i com estableix l’art. 10 del RPST, la denúncia formulada es va notificar correctament, complint amb els requisits imposats per l’art. 6 del mateix reglament en relació al contingut
de les denuncies de caràcter obligatori per fets de la circulació, i a la vista que no es va aportar cap
prova en defensa dels seus respectius drets o interessos, el Síndic va desestimar la reclamació.
En l’expedient 2015SDGR00040 el ciutadà manifestava la seva disconformitat amb una sanció de
trànsit per estacionar el seu vehicle envaint la vorera, fet que, segons va manifestar, era habitual
en aquell carrer, i que mai anteriorment s’havia sancionat per aquests fets. Després d’estudiar el
seu cas, el Síndic va resoldre que no hi havia greuge ja que l’ordenança municipal de circulació,
en l’article 26 i 27 prohibeixen tant la parada com l’estacionament dels vehicles a la vorera, total o
parcialment. I a la vista que no hi havia dubte que el vehicle estava aparcat damunt la vorera, perquè així mateix ho afirmava el propi ciutadà, i constava a la fotografia de l’expedient, el Síndic va
considerar que l’Ajuntament de Sabadell va actuar conforme a dret en la imposició de la sanció. No
obstant, el Síndic, considerant que fins aleshores hi havia hagut una certa permissivitat en permetre
l’aparcament en aquella zona, va suggerir que s’avisi a la ciutadania d’aquests canvis de criteri
amb caràcter previ, mitjançant, per exemple, notes informatives als vehicles mal aparcats, durant
els dies previs a la posada en vigor de la mesura, i no a posteriori com es va fer en aquest cas.
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ESTACIONAMENT EN ZONA BLAVA.- Sobre aquest tema, s’han rebut 8 queixes durant el 2016
(2016SDGR00007, 2016SDGR00011, 2016SDGR00035, 2016SDGR00037, 2016SDGR00085,
2016SDGR00095, 2015SDGR00194 i 2015SDGR00203), les quals han tingut uns supòsits de fet
molt semblant. En totes elles, la ciutadania es queixava de la sanció per no tenir visible el tiquet
d’aparcament de la zona blava, no obstant, en tots els casos s’aportava el tiquet físic com a prova.
En tots els expedients, el Síndic, i va estimar la queixa i va resoldre que hi havia greuge atès que, en
primer lloc, s’aportava com a prova el tiquet – el què contrastava amb el fet que era a les mateixes
hores de la denúncia- i, en segon lloc, les denuncies van ser fetes per controladors de la zona blava, els quals, segons reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, no tenen condició d’agents de
l’autoritat i, per tant, les seves denuncies tenen el caràcter de voluntàries, sense que gaudeixin de
presumpció de veracitat. El Síndic va recomanar a l’Ajuntament que estableixi un sistema diferent,
ja que amb l’actual, el simple error humà de tancar la porta del vehicle i que aquest quedi girat, o
que el tiquet llisqui fins la part fosca del vidre, duu inequívocament a la sanció, ja que el propi sistema no permet garantir els drets de la ciutadania, a causa dels defectes intrínsecs del mateix. Un
sistema que funcioni sense tiquet físic a través del mòbil, o si és en paper, que en aquest hi consti
la matrícula, i que permeti garantir que la persona que paga, ho fa per un vehicle determinat, però
en qualsevol cas que la possessió del tiquet no pugui induir a equivoc.
RESERVES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.- Durant el 2016 s’han
resolt diferents expedients que quedaven pendents d’anys anteriors en relació a la inactivitat municipal a l’hora de senyalitzar degudament les reserves d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda. El Síndic recorda l’obligació dels poders públics de garantir la protecció jurídica de les
persones amb discapacitat i promoure’n la integració social, econòmica i laboral.
En l’expedient 2014SDGR00116, la ciutadana exposava que després d’haver-li estat concedida
una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al seu carrer, l’Ajuntament de Sabadell
no realitzava cap actuació per tal de senyalitzar-la físicament (pintura). Després de la intervenció
del Síndic, l’expedient va quedar resolt en tràmit.
El mateix va succeir en els expedients (2015SDGR00121 i 2015SDGR00218), en què la ciutadania
sol·licitava un canvi de matricula en la senyalització vertical existent. Després de la intervenció del
Síndic es va confirmar que les plaques s’havien substituït. No obstant, el Síndic va recomanar a
l’Ajuntament la màxima diligència per garantir els drets del col·lectiu de persones amb discapacitat, ja que són intolerables les dilacions indegudes que es produeixen perquè vulneren els drets
d’aquest col·lectius.
TARJA D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.- En l’expedient
2015SDGR00043, el ciutadà va exposar la seva queixa en relació a dues sancions, una per part
d’un agent de la Policia Municipal i l’altra per un controlador de la zona blava. Les sancions van
ser, respectivament, per estacionar en una zona reservada per a persones amb discapacitat, presumptament per portar la fotocòpia de la targeta per a persones amb discapacitat, on el número no
era visible; i l’altre per estacionar presumptament en una zona d’estacionament amb horari limitat
sense posar el tiquet. En els dos supòsits no s’aporta, per part de l’Ajuntament, cap altra prova per
agents o el controlador a banda de la presumpció iuris tantum dels agents de l’autoritat i la prova
testifical del controlador de la zona blava (sense presumpció de veracitat, com ha reafirmat en
diversa jurisprudència el Tribunal Suprem), fent que es posi en perill la presumpció d’innocència
dels ciutadans. És per això, que el Síndic va sol·licitar l’anul·lació de les sancions, en termes de
justícia social i que es retornessin els imports abonats pel ciutadà atès les irregularitats detectades
en ambdós expedients. I va recomanar a l’Ajuntament que segueixi treballant en la línia dels que
estableix la Llei d’accessibilitat 13/2014 per tal d’aconseguir un equilibri entre l’exercici del dret de
les persones amb discapacitat a fer ús dels espais reservats per a l’estacionament i de les targetes
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d’aparcament, amb el control de l’ús fraudulent d’aquestes, i vetllar perquè les sancions imposades
estiguin completament justificades. També va recomanar que l’Ajuntament estudiï un sistema alternatiu a l’actual, per evitar el possible frau de les targetes – a través d’algun distintiu- , i un sistema
alternatiu a la col·locació de les targetes a la part frontal del parabrises, ja que en els vidres del
parabrises d’alguns vehicles hi ha una franja més fosca que pot dificultar visualitzar correctament
les targetes.

Les persones amb discapacitat, independentment
de la tipologia de la seva discapacitat i del
grau d’afectació, tenen dret a participar i
formar part activa de la societat, a contribuir
a la seva articulació i desenvolupament, a
exercir la seva ciutadania amb drets i deures i
a desenvolupar les seves capacitats.
En l’expedient 2016SDGR00081, el ciutadà va presentar una queixa al Síndic per estar disconforme amb la sanció de la zona blava atès que exhibia a la part frontal de parabrises la targeta de
persona amb mobilitat reduïda. Després de presentar un recurs a l’Ajuntament per tal que se li
retirés la sanció, aquest no va ser atès va presentar una queixa al Síndic. Després de la intervenció
d’aquest, l’ens municipal va resoldre favorablement al ciutadà i la sanció va ser anul·lada. Per tant
el Síndic va resoldre l’expedient amb greuge resolt durant la tramitació, ja que en aquest supòsit -a
diferència de l’anterior-, l’Ajuntament va procedir a anul·lar la sanció.
Molt semblants són els expedients 2015SDGR00108 i 2015SDGR00163, pels quals els promotors
de les queixes -persones que disposen de la tarja per a persones amb discapacitat- van estacionar en zona blava, exhibint la targeta, però igualment van ser sancionats. El Síndic en la mateixa
línia argumental que ja s’ha exposat, va considerar que hi havia greuge, i l’ajuntament va acceptar
les seves recomanacions, procedint, en aquests expedienta també a anul·lar les sancions.
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 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 resolts pel Síndic, es tracta d’una queixa (2015SDGR00200)
presentada per un ciutadà que va deixar el seu vehicle, aparcat en una zona de càrrega i descàrrega, mentre realitzava una descàrrega de material d’oficina amb el vehicle d’empresa, i va ser
sancionat perquè segons l’agent el vehicle no anava logotipat i no era un vehicle destinat al transport de mercaderies. El Síndic va estimar la queixa per entendre que el ciutadà no havia comès
cap infracció, ja que estava realitzant una operació de càrrega i descàrrega, com així ho prova el
certificat emès per l’empresa per la que treballava. Va estimar la queixa dins el marc normatiu de
l’Ajuntament en el benentès que la normativa municipal no estableix que els vehicles que puguin
estacionar en la zona de càrrega i descàrrega, hagin de ser vehicles exclusivament dedicats al
transport de mercaderies. Per tant, es tracta d’una activitat que no està suficientment regulada per
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part de l’Ens municipal, com així es deriva de les negociacions a la Taula de mobilitat on es reconeix que existeix un problema amb les zones de càrrega i descàrrega i el control. Per tant, la manca
de regulació, crea a parer del Síndic una inseguretat jurídica a la ciutadania que es trasllada amb
una mala administració.
En l’expedient 2016SDGR00036, la ciutadana va presentar una queixa perquè va ser sancionada
per estacionar el seu vehicle en una zona de càrrega i descàrrega, malgrat disposar de la targeta
per a persones amb discapacitat. El Síndic va estimar la queixa pels motius següents. En primer
lloc, a l’ article 30 de l’ordenança de circulació s’estableix l’estacionament de vehicles amb targeta
per a persones amb discapacitat, fixa que “Els titulars de targetes d’estacionament per a persones
amb discapacitat expedides per l’Administració poden estacionar els seus vehicles, sense cap
limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les
zones de càrrega i descàrrega. La tarja ha d’exhibir-se a la part frontal del parabrisa.” I en l’article
40, determina que constitueixen infraccions a les normes del present capítol: 1. L’ocupació de
plaça d’estacionament sense tenir el tiquet o la targeta corresponent col·locat en un lloc visible
dins del vehicle. Per tant, a l’ordenança només s’estableix que constitueix infracció l’ocupació de
la plaça d’estacionament sense la targeta corresponent col·locada en un lloc visible del vehicle,
però en cap cas, hi ha una infracció per ús incorrecte de la targeta, que és el què presumptament
al·lega l’agent de policia. És cert que la conductora és posseïdora d’una targeta per a persones
amb discapacitat. Però també és cert que no s’aporta cap prova, per l’agent de l’autoritat, que
asseguri que la targeta esmenada estava correctament col·locada, o no, com s’estableix a l’article
30.1 esmentat. No s’aporta cap altra prova en el procediment sancionador que la presumpció de
veracitat de l’agent. Com el Síndic ja ha manifestat reiteradament, l’article 79 de la Llei de Circulació estableix que les denúncies formulades per agents de l’autoritat obtindran una presumpció
iuris tantum, en qualsevol cas, és un recurs d’última instància, i en el cas que ens ocupa, l’agent
hagués pogut aportar una altra prova, com una fotografia que permetria reforçar el que manifesta
l’agent, aportant seguretat jurídica. Tot i que els agents de l’autoritat gaudeixen de presumpció de
veracitat, no s’aporta cap prova per part de l’agent que demostri que aquell vehicle no portava la
tarja de persones amb discapacitat. En referència a la càrrega de la prova, que correspon a qui
exercita la imputació, si no existeixen proves a l’expedient administratiu sancionador, s’ha de conduir a l’anul·lació de l’acte, fent referència a l’article 24 de la Constitució Espanyola, on es garanteix
el “dret a obtenir la tutela efectiva dels Jutges i Tribunals” sense que “pugui produir-se indefensió.”
En segon lloc, les persones amb mobilitat reduïda es troben en una situació de desavantatge en
l’accés en condicions d’igualtat als espais i als serveis comunitaris i per tant la norma regula un
conjunt de mesures adreçades a facilitar i millorar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda, com també la regulació de les modalitats de targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, per tal de facilitar la seva circulació, autonomia personal i integració social i professional. Aquesta targeta constitueix un mecanisme de promoció de l’autonomia i la lliure circulació
de les persones amb discapacitat, que resulta rellevant per compensar les dificultats amb què es
troben per desenvolupar les activitats quotidianes. Per tant, el Síndic va considerar que s’havia
produït un greuge a la ciutadana i va recomanar a l’Ajuntament que els agents de l’autoritat realitzin
fotografies a aquells vehicles que infringeixin algun precepte de la normativa municipal en matèria
de trànsit per tal d’obtenir les proves necessàries que complementin la seva presumpció de veracitat. I se li retornés l’import de la sanció i s’anul·li el seu expedient sancionador.
A data de tancament de la memòria, queden per resoldre 5 expedients, relatius bàsicament a la
disconformitat per part dels promotors de les queixes amb les sancions de trànsit per estacionaments als voltants de l’estadi del CE Sabadell.
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4.2. TRANSPORT PÚBLIC

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, estableix que 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 que els transports públics siguin accessibles
a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans.
El total de queixes que l’Oficina del Síndic ha rebut referent al transport ha estat de 4, se n’han
resolt, també, un total de 4, i el Síndic ha emès 2 recomanacions.

El dret a la mobilitat i a l’accessibilitat, ja
que tota persona té dret a un trànsit ordenat i
respectuós amb el medi ambient i a moure’s amb
facilitat per la ciutat metropolitana. Tota
persona discapacitada té dret que se li faciliti
la mobilitat i a la supressió de totes les
barreres arquitectòniques.
LLICÈNCIA DE TAXI.- En quant a les llicències de taxi, en l’expedient 2016SDGR00026 es va presentar una queixa adduint la disconformitat amb la resposta municipal respecte a la sol·licitud de
llicència de taxis, en concret pel fet que el taxista titular d’una llicència pugui contractar més d’una
persona per a la prestació del servei. Un cop estudiats els fets i l’Informe del Departament de Via Pública (secció Mobilitat), si les ordenances municipals de Sabadell no estableixen res en concret respecte a l’explotació de les llicències de taxi pel què fa als torns, cal entendre que hi ha llibertat per tal
que el taxista titular de la llicència pugui contractar a més d’una persona per la prestació del servei.
Finalment l’Ajuntament va accedir a concedir-les, motiu pel qual el Síndic va considerar la sol·licitud
resolta en tràmit, però va recomanar a l’ens municipal que treballi en una nova ordenança reguladora
del Taxi a Sabadell, atès que l’actual resulta insuficient per una adequada gestió del servei.
TÍTOL GRATUÏT PER MAJORS DE 65 ANYS.- Una ciutadana es va adreçar a l’Oficina del Síndic
per a efectuar una queixa (2015SDGR00064) en relació a la seva disconformitat amb la denegació
del carnet gratuït d’autobusos per majors de 65 anys, ja que percep una prestació superior al SMI.
L’obtenció de la targeta per a persones majors de 65 anys es realitza segons els següents paràmetres: han de ser persones empadronades a Sabadell, han de tenir 65 anys o més, i no han de tenir
ingressos superiors al SMI. El nivell d’ingressos es pot mirar des d’un punt de vista sectorial (ingressos per rendiments de treball, nòmina o pensió) o des d’un punt de vista general o global (ingressos per rendiments de treball, de capital, d’activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials
i imputacions de renta). Per això, la recomanació que fa reiteradament el Síndic a l’Ajuntament,
és que tingui en compte la renta com a criteri econòmic per atorgar ajudes o incentius socials, de
conformitat amb el principi d’igualtat material de l’article 14 i 9.2 de la CE, la qual cosa garanteix
un tracte més just i equitatiu. I no pas el que utilitza fins ara, el qual està basat en la presentació
de les prestacions de la Seguretat Social, que acaba afavorint a aquells que declaren unes nòmines o pensions més ajustades econòmicament però que podrien ser titulars d’un gran patrimoni o
obtenir ingressos elevats d’altres tipus d’activitat. Per això, també es va recomanar a l’Ajuntament
que elabori i aprovi una Ordenança Municipal reguladora de la tarificació gratuïta del servei del
transport d’autobusos urbans, la qual estableixi clarament la descripció del sistema d’aplicació de
tarifes aplicant el sistema d’ingressos declarats en renda, els requisits per ser-ne beneficiari i la
resta d’elements a tenir en compte (discapacitat de la persona, etc.).
TÍTOL GRATUÏT PER ACOMPANYANTS.- En l’expedient (2015SDGR00141), la queixa feia referència al títol gratuït pel transport públic, però en aquest cas en referència als acompanyants, do-
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nat que la persona amb discapacitat necessitava d’acompanyant en tots els seus desplaçaments.
De l’informe municipal s’addueix que es necessiten 4 requisits (a complir en la seva totalitat) per
a poder accedir a aquesta tarja d’acompanyant. Aquests criteris són: que la unitat familiar tingui
limitacions econòmiques molt importants; que un membre de la família tingui la targeta de transport
gratuït per discapacitat; que aquesta necessiti d’acompanyant, i que hagi de fer ús del transport
amb regularitat. La família en qüestió només complia dues d’elles, per les quals se’ls va denegar
el títol d’acompanyant. Resulta evident, que en l’expedient en qüestió la persona amb discapacitat
necessitava ser acompanyada en els seus desplaçaments, per tant, que és una persona que forma part dels col·lectius especialment protegits. L’article 111-2 del Codi de consum de Catalunya
incorpora el concepte de col·lectius especialment protegits, que defineix en els termes següents:
«Col·lectius especialment protegits: col·lectius que, per la concurrència de determinades característiques, són especialment vulnerables pel que fa a les relacions de consum. En particular, són
col·lectius especialment protegits: els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d’inferioritat
o indefensió especials.» Aquesta definició es completa amb el que disposa l’article 121-3 del
mateix Codi de consum de Catalunya: «1. Els drets de les persones consumidores que afectin
col·lectius especialment protegits gaudeixen d’una atenció especial i preferent per part dels poders públics, d’acord amb el que estableix aquesta llei, les disposicions que la despleguin i la resta
de l’ordenament jurídic. 2. Les persones amb discapacitat, especialment, han de tenir garantit
l’accés adequat a la informació sobre els béns i serveis, i el ple exercici i el gaudi dels drets i les
garanties que recull aquesta llei, de la mateixa manera que la resta de persones consumidores.»
Per tant, i en vista del que s’ha exposat, es pot constatar que el legislador ha volgut oferir un grau
de protecció extraordinari (especial i preferent, si s’utilitzen els termes de l’article 121-3.1 del Codi
de consum) en qualsevol relació de consum a les persones que integren els col·lectius definits
per la llei, protecció que òbviament afecta quan la relació de consum es produeix en l’àmbit d’un
servei bàsic com el transport. En el cas, resulta acreditat, a través del certificat oportú que la seva
filla necessitava ser acompanyada sempre en tots els desplaçaments com així queda de manifest
amb el certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que posseeix. És per tot
que el Síndic va estimar la queixa i va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que estableixi i reguli
un passi d’acompanyant, que permeti que una persona acompanyi a una altra amb discapacitat
en el transport públic de Sabadell sense haver de pagar, sempre que quedi degudament acreditat que: estigui empadronada a Sabadell; estigui en possessió d’ un certificat de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), de la necessitat d’un acompanyant en els desplaçaments
en transport públic col·lectiu; i, tingui més de 4 anys d’edat. El Síndic no proposa res d’original,
atès que ja existeix el passi d’acompanyant en l’àmbit de l àrea metropolitana de Barcelona (zona
1). Per tant, va recomanar que s’introdueixi aquesta mesura social a través d’una ordenança reguladora del sistema de tarifació social del transport, la qual tampoc existeix a Sabadell.

4.3. ÚS I MANTENIMENT
DE L’ESPAI PÚBLIC

El dret a l’espai públic com a part fonamental del dret a la ciutat és clau en la millora de la qualitat
de vida de les persones. Aquest dret es tradueix en pensar la ciutat per a aquelles persones en
les que no es va pensar en el disseny inicial de la ciutat: nens i nenes, dones i gent gran. Doncs,
de com estigui pensada la ciutat dependrà el grau d’autonomia de les persones en situació de
vulnerabilitat. Alhora, la participació ciutadana és imprescindible en la definició de l’espai públic.
Tal i com estableix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, cal apostar
per un espai públic que estigui al servei de totes les persones que l’utilitzen i que respongui a les
necessitats i expectatives de col·lectius diferents.
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Pel què fa referència a l’ús i el manteniment de l’espai públic, s’han rebut 33 queixes, se n’han resolt
un total de 29, i s’han emès 13 recomanacions.
A continuació es reprodueixen algun expedients il·lustratius.
SEMÀFOR.- Una ciutadana va presentar una queixa (2015SDGR00223), per la qual denunciava
els problemes de contaminació lumínica que li ocasiona un semàfor de vianants ubicat davant del
seu immoble. A la vista de l’informe municipal, el Síndic va considerar que l’actuació municipal va
ser l’adequada, i va desestimar la queixa, donat que segons l’article 9 de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn, “les administracions
públiques (...) han de vetllar perquè els enllumenats es mantinguin apagats en horari nocturn, quan
no siguin necessaris” però això no succeeix amb els semàfors ja que són un element indispensable per la seguretat.
ENLLUMENAT PÚBLIC.- Sobre aquest tema trobem un expedient pel qual una ciutadana
(2015SDGR00213) va presentar una queixa per la que exposava que a la façana del seu edifici
hi ha un quadre elèctric que pertany, segons li semblava, a l’ens local. Afegia que volia fer obres
al seu habitatge, i necessitava l’eliminació en la forma en que es trobaven, que ho havia posat
de manifest a l’Ajuntament però no havia obtingut cap resposta. Després de demanar l’informe
municipal, s’entén que no és de titularitat de l’Ajuntament, sinó que ho és de la companyia de subministrament. L’únic que pot fer l’ens local es autoritzar la ubicació del mateix a un lloc nou de la
via pública, pel qual permeti donar el mateix servei sense molestar a cap altre veí. Segons informa
l’Ajuntament, el quadre ja s’ha instal·lat en un altre indret i, tan aviat com es fessin les gestions per
procedir a donar de baixa un quadre per donar d’alta l’altre, es procedirà a retirar el primer quadre.
Vist tot l’anterior, l’expedient es va entendre resolt en tràmit i es va procedir al seu arxiu.
ÀREA DE JOCS INFANTIL.- Sobre aquest tema es va presentar una queixa (2016SDGR00082)
per la qual els veïns sol·licitaven la reposició de la zona infantil del final del carrer Nou. Després
d’estudiar el cas i a la vista de l’informe municipal, es va considerar que no existia greuge per
part de l’Ajuntament de Sabadell donat que on es sol·licitava la instal·lació de l’àrea de jocs no és
de titularitat municipal, essent inviable la instal·lació. Per una altra banda, la parcel·la on es troba
aquesta zona infantil és adjacent a la carretera de Terrassa, sense separació física d’una via amb
molt de trànsit rodat, fent que no sigui adequada per a la instal·lació de la zona infantil. I a més, cal
tenir en compte que molt a prop hi ha el Parc de Can Gambús, que compta amb diverses zones
de joc infantils. Per tot l’exposat, es va desestimar la queixa, tot i que el Síndic va manifestar la
comprensió de supòsits com aquest.
UBICACIÓ DELS CONTENIDORS.- Sobre aquest tema, a l’Oficina del Síndic de Sabadell s’han
rebut vàries queixes, atès que és un tema recurrent, any rere any, per persones que consideren
que els contenidors estan situats massa a prop de les seves llars. Les queixes posen de manifest l’incivisme d’algunes persones que dipositen les deixalles fora dels contenidors, i en alguns
casos s’hi orinen. En aquests expedients, el Síndic considera que no hi havia greuge en quant a
la ubicació dels contenidors. La recollida de residus és un servei imprescindible i que ha de ser
prestat per l’Ajuntament. És per això que la correcta prestació del servei significa que el ciutadà
ha de suportar algunes càrregues per obtenir un benefici superior per a ell mateix i per al conjunt
de la col·lectivitat, aplicant l’Ajuntament, per tant, les solucions raonades, eficaces, unes molèsties
proporcionades i un correcte control de les condicions del servei.
De les queixes presentades es denota alhora una manca de civisme important per part d’algunes
persones, per la qual cosa, el Síndic malgrat que no hi ha greuges atès que és una prerrogativa
municpal establir el lloc on s’ubiquen els contenidors, ha recomanat polítiques de conscienciació
ciutadana, a través d’agents cívics i accions pedagògiques i educatives.
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ADHESIUS.- Sobre aquest tema s’ha rebut una queixa (2016SDGR00068) i s’ha resolt una altra
pendent de 2015 (2015SDGR00186) en les quals es denunciava que la ciutat està plena d’adhesius
d’empreses que fan publicitat a través d’aquest sistema, el qual vulnera l’ordenança. L’Ajuntament
adverteix que el Departament de Residus i Neteja Viària disposa d’un servei que s’encarrega de
detectar i retirar els adhesius, pintades i demés elements ofensius i/o insultants i, a més, l’esmentat
Departament s’encarrega de donar resposta a totes les peticions que els arriben mitjançant els canals habituals d’entrada d’Atenció Ciutadana, és a dir, el número 010 o la web de l’Ajuntament de
Sabadell. Per aquests motius, es considera que l’Ajuntament va actuar conforme a dret, però es va
recomanar que faci complir l’Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries on s’exposa que
no està permès enganxar ni col·locar publicitat als llocs no destinats específicament a la publicitat.
GLIFOSSAT.- El Síndic de Sabadell va obrir un expedient d’ofici (2015SDGR00201) en relació a si
l’ens local utilitzava glifossat en la gestió del manteniment de zones verdes a la ciutat i en l’arbrat
viari. Després de rebre l’informe municipal, va resoldre tancar l’expedient sense greuge ja que
l’Ajuntament va manifestar que des del gener de 2013 es va decidir mitjançant reunió tècnica
entre els serveis de neteja viària i de Parcs i Jardins que no es permetia la utilització d’herbicides
amb glifossat a l’espai públic de Sabadell, comunicant-se aquesta instrucció a les empreses que
realitzen el manteniment d’espais verds i de neteja viària a l’espai públic de la ciutat. I des de l’any
2013 i fins l’actualitat el principal sistema utilitzat pel control de males herbes és la seva eliminació
manual o la sega periòdica mitjançant desbrossadores de fil.
Queden pendents de resoldre diversos expedients, a data de tancament de la memòria, alguns
d’ells donat que no s’ha rebut informe municipal. En primer lloc, l’expedient 2016SDGR00001 el
ciutadà es queixava de l’ús privatiu que se li estava donant al passatge que hi ha a l’alçada del
número 40 del carrer Metge Mir. En segon lloc, l’expedient 2016SDGR00134, pendent d’informe
municipal, l’Associació Cultural Can Feu va presentar la reclamació donat que l’Ajuntament de
Sabadell els hi ha denegat l’entrada al Castell de Can feu per a realitzar tasques d’investigació
cultural. En un altre cas, 2016SDGR00135, també pendent d’informe, el ciutadà va ser privat de
l’accés a internet a la Biblioteca Vapor Badia i, en concret, el ciutadà estava disconforme amb la
forma en que se li va notificar aquesta privació del servei, que es va produir mig any després. En
quant a l’expedient 2016SDGR00173, el qual versa en relació sobre un cable de telefonia despenjat al carrer Lacy, queda pendent donat que el ciutadà no ha exposat si ha presentat cap queixa a
l’Ajuntament, essent encara, per tant, fora de competència del Síndic.
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Cal partir de la base, de la justificació de la pròpia existència de la Carta Europea de salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat, i ser conscients que els governs locals no poden ser indiferents a les
polítiques públiques de drets humans, perquè moltes de les vulneracions de drets es produeixen
en l’àmbit territorial dels municipis. D’aquí que aquest ha de ser l’eix vertebrador de les politiques
públiques del nostre Ajuntament amb una implicació activa i responsable en la protecció i la defensa dels drets humans.

Pel què fa a l’Atenció social, les queixes posen de manifest que cal esmerçar més esforços en
la prevenció. Malgrat haver avançat en matèria de polítiques públiques, existeix encara una realitat social -també a Sabadell-, caracteritzada per la discriminació, l’accés desigual als recursos i
l’estigmatització social i cultural. El Síndic considera que s’ha fet molt en matèria de drets humans i
atenció social a les persones, però cal superar aquest model d’assistència per passar a descobrir
quines són les persones més vulnerables per a concebre estratègies de desenvolupament basades en els drets humans. Calen més actuacions preventives ja que, per exemple, el cost econòmic
que s’assumeix en alguns casos pel reallotjament d’algunes famílies és alt, i en canvi no resol la
situació de precarietat de la família per la impossibilitat de convertir el lloc on es viu en una llar.
En aquest àmbit hi ha un nombre important de queixes que son derivades al Síndic de Catalunya
perquè, malauradament, les problemàtiques plantejades reiteren les deficiències en la cobertura
de les necessitats socials i continuen les demores en els pagaments de quanties derivades de
prestacions de dependència i de renda mínima.
Destacar finalment que la majoria de consultes, expedients i assessoraments que es fan en matèria
d’atenció social i que són competència municipal, acaben positivament després de la intervenció
del Síndic. És fa necessari posar de manifest 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 han
d’interactuar diàriament, el què permetria oferir a la ciutadania més informació rigorosa sobre els
drets i deures.

Pel què fa a l’Educació, any rere any, es tramita alguna queixa relativa al procés de preinscripció
escolar, el què posa damunt la taula les deficiència del mateix. El Síndic, cada any recorda que
malgrat que la competència en aquest àmbit recau en la Generalitat, des de l’Ajuntament s’hauria
d’instar a l’Administració catalana a buscar conjuntament solucions adaptades al municipi, adaptant el model de zonificació escolar que garanteixi el dret a les famílies a escollir el centre escolar
pels seus fills; i que s’apliquin mesures per lluitar contra la segregació escolar.
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En quan als expedients relatius als serveis funeraris, la ciutadania es queixa principalment dels
terminis de la caducitat de les concessions, però també de l’elevat preu per renovar-les, de la manca d’informació de la concessionària dels drets de la ciutadania, de l’elevat cost dels serveis en
general, i també dels robatoris que es produeixen dins del cementeri. El fet de ser un servei prestat
per una concessionària amb uns interessos econòmics evidents, i amb l’existència d’una contracte
de concessió -entre l’Ajuntament i Torra,SA,- amb uns plecs de clàusules tècniques i econòmiques,
que vinculen ambdues parts, ha dut a que els drets de la ciutadania s’hagin vulnerat. Quan era un
servei prestat directament per l’Ajuntament, mai s’havia sol·licitat la renovació de les concessions
malgrat que aquestes portaven caducades més de 100 anys, en moltes ocasions. Aquest canvi
només perjudica la ciutadania, que s’ha vist evocada a haver de recórrer al contenciós administratiu per defensar els seus drets. El Síndic considera que s’han trepitjat els drets de la ciutadania
i que l’Ajuntament no s’ha posat al costat de les persones, primant per l’interès econòmic perquè
l’equilibri del contracte de concessió no es trenqui, i l’Ajuntament no sigui demandat per la mateixa
concessionària.

L’espai públic és el lloc clau per a promoure la convivència entre genera¬cions. En l’àmbit de la
convivència, les persones que s’han dirigit a l’oficina del síndic ho han fet per denunciar a nenes i nens que jugaven al carrer, o grups de joves que feien xivarri. El síndic considera que des
de l’Ajuntament, s’ha de garantir el dret a la pluriculturalitat, és a dir, el dret a viure en un entorn
de riquesa cultural, de coneixement recíproc i respecte mutu entre persones i grups de diferents
orígens, llengües, religions i cultures. Davant d’aquest tipus de queixes que denoten el rebuig
explícit al que és diferent, es posa de manifest el valor de la convivència. Per tant, en l’espai públic, la convivència no és fàcil i es requereixen unes pautes mínimes compartides a fi que sigui
possible. La qüestió és com construir aquestes pautes., i és l’Ajuntament l’encarregat de fer-ho,
tenint en compte quina ciutat vol. S’han de fer polítiques que promoguin el valor de la cultura i els
costums dels altres, sempre que no suposin un atemptat als drets humans, quan neguin valors que
considerem universals. El Síndic recomana treballar els conflictes socials i la seguretat ciutadana a
través de la gestió positiva del conflicte i de la promoció del civisme per restablir vincles i millorar
la convivència.

Pel què fa a la salut, s’han denunciat l’existència de vàries plagues a la ciutat. En concret les denuncies han estat per escarabats, rosegadors i coloms. En tots els expedients el Síndic ha recomanat una intervenció municipal més intensa, per assegurar la desaparició dels animals, per tal de
prevenir la transmissió de malalties i garantir la salubritat dels llocs i edificis. I ha sol·licitat també
l’adopció d’algun tipus de mesura per evitar que els nens i les nenes que juguen a la Pl. Vila Arrufat, i hagin de compartir el sorral al gossos, el qual està ple d’ excrements i orins del gossos, amb
el perill que això suposa per la salut dels menuts. La mesura, entén el Síndic, hauria de passar per
eliminar el sauló d’aquella part de la plaça, i si aquesta acció s’ha de demorar molt en el temps per
un tema econòmic, que es prenguin alguna mesura temporal com la indicació mitjançant un cartell
que aquella zona no és un pipican.
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En l’Àmbit de gestió tributària hi ha un gruix molt important de queixes que fan referència a les
sancions de trànsit. Sobre aquestes, cal dir que en aquelles on ha intervingut la grua municipal,
si finalment s’acaba anul·lant la sanció, el síndic considera que la taxa de la grua, s’hauria també
d’anular, i procedir el retorn dels ingressos indeguts, amb independència del què hagi causat la
nul·litat de la sanció.
Pel què fa a altres ingressos en l’àmbit tributari, el Síndic ha recomanat en referència a la taxa de
guals que, igual que passa amb l’IBI, es pugui prorratejar entre els copropietaris de l’immoble
l’esmentada taxa, a fi de garantir una millor administració, com fan en d’altres municipis.
I sobre l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el Síndic vol insistir
en la necessitat de modificar el sistema de càlcul de l’impost, ja que el sistema de càlcul res té a
veure amb l’increment real del valor, fet que s’ha vist agreujat darrerament per situacions en les
quals el contribuent ha de vendre l’immoble per un import inferior al què el va comprar. Atès que
en aquests casos és evident que no es produeix un increment del valor del terrenys, es posa en
qüestió el sistema de càlcul de l’import de la quota, ja que és un procediment de càlcul que no pren
en consideració l’augment real o potencial d’aquest valor. El Síndic va recomanar que l’Ajuntament
exercís pressió perquè el legislador procedeixi a un canvi normatiu, atès que és conscient que l’ens
local no té capacitat normativa per introduir cap canvi en aquest sentit.

La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a les ciutats, quan regula els drets relatius a
l’administració democràtica local, salvaguarda el principi d’eficàcia dels serveis públics i el principi de transparència. Per tant, el Síndic considera que la ciutadania té dret a relacionar-se amb
l’administració municipal d’una manera imparcial i objectiva, a ser tractada amb respecte i deferència per les autoritats i el personal municipal, i a que l’actuació municipal sigui proporcionada
a les finalitats que la justifiquen. Una bona forma d’implusar-ho seria l’establiment d’un codi de
conducta per l’Ajuntament que fixés els valors ètics, els principis i normes de conducta que han
de ser presents i informar de tota l’actuació municipal. A aquesta conclusió, hi arriba el Síndic després d’observar que massa sovint la ciutadania no té accés a la informació que sol·licita. Encara
pel què fa a l’aparat del procediment administratiu el Síndic denuncia que l’Ajuntament utilitza
massa sovint la figura del silenci administratiu i no contesta les instàncies o comunicacions que
les persones li dirigeixen. En aquest sentit les recomanacions que fa el Síndic van encaminades
a una millora de l’administració, a facilitar l’accés de la ciutadania a l’Administració, i a facilitar la
informació i documentació que sol·licita, a tenor de la Llei de transparència i bon govern. Cal recordar que l’Administració està al servei de la ciutadania i sovint aquest principi bàsic es perd de
vista. Finalment pel què fa el procediment, el Síndic ha recomanat una especial cura amb el dret a
la protecció de dades, i ha recomanat que l’actuació municipal sigui molt curosa amb aquest dret
i garanteixi la vida privada i la intimitat de les persones d’acord amb la normativa de protecció de
dades personals.
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Els immobles abandonats, principalment solars però també habitatges, són el problema de moltes persones que veuen el Síndic com un últim recurs davant la inactivitat municipal. En la majoria
de casos son immobles en molt mal estat que suposen inseguretat i insalubritat que suposen. 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 produïssin. 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.

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 una major informació i pedagogia per la ciutadania, oferir tècniques de resolució positiva 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.

Contràriament a la convicció que té l’Ajuntament, el Síndic no estima de forma automàtica les queixes, un clar exemple són els expedients que arriben a l’Oficina per disconformitat amb sancions per
estacionaments indeguts. En tot aquests casos, és a dir, on ha quedat acreditat que s’ha comès
la infracció de trànsit, el Síndic considera que cal fer complir la normativa ja que l’incompliment suposa vulnerar els drets d’altres persones. Es tracta d’estacionament damunt les voreres, en passos
de vianants, o en zones reservades per a persones amb discapacitat. No obstant haver desestimat
la queixa en la majoria d’expedients, en molts casos, el síndic ha recomanat que s’introdueixen
millores de mobilitat. Estem parlant dels problemes de circulació al voltant dels centres escolar,
on cal repensar la mobilitat d’aquestes zones i prioritzar els camins escolars. O emplaçaments
on els veïns i veïnes estacionaven el vehicles en zones prohibides durant molts anys, sense que
mai haguéssin estat sancionats, fins que de sobte, es comença a multa; en aquests casos, on s’ha
produït una permissivitat manifesta durant anys, el Síndic recomana que previ a la sanció, hi hagi
un període d’advertiment als conductors.
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Un altre gruix important de queixes en l’àmbit de la circulació de vehicles és el 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.

Pel què fa a les multes per estacionar en una zona blava, aquestes han augmentat molt durant
el 2016. En moltes de les queixes, els ciutadans i les ciutadanes aportaven com a prova el tiquet,
dins l’horari en que havia estat multat. Cal tenir en compte que els agent de la zona blava no tenen
presumpció, per tant, el Síndic considera que cal impulsar un nou sistema que impedeixi el mal ús,
a través d’aplicacions mòbils. En tots els expedients, el Síndic, va estimar la queixa i va resoldre
que hi havia greuge atès que, en primer lloc, s’aportava com a prova el tiquet – el què contrastava
amb el fet que era a les mateixes hores de la denúncia- i, en segon lloc, les denuncies van ser fetes
per controladors de la zona blava, els quals, segons reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem,
no tenen condició d’agents de l’autoritat i, per tant, les seves denuncies tenen el caràcter de voluntàries, sense que gaudeixin de presumpció de veracitat. El Síndic va recomanar a l’Ajuntament
que estableixi un sistema diferent, ja que amb l’actual, el simple error humà de tancar la porta del
vehicle i que aquest quedi girat, o que el tiquet llisqui fins la part fosca del vidre, duu inequívocament a la sanció, ja que el propi sistema no permet garantir els drets de la ciutadania, a causa dels
defectes intrínsecs del mateix. Un sistema que funcioni sense tiquet físic a través del mòbil, o si
és en paper, que en aquest hi consti la matrícula, i que permeti garantir que la persona que paga,
ho fa per un vehicle determinat, però en qualsevol cas que la possessió del tiquet no pugui induir
a equivoc. Les queixes que hi ha pendents en aquest àmbit també fan referència a la presumpta
manca de visibilitat de la tarja de persones amb discapacitat. Segons sembla els controladors de
la zona blava han multat a diferents persones per no tenir visible la tarja de persona amb discapacitat. Certament, l’Ordenança estableix que la tarja s’ha de mostrar a la part frontal del parabrises
per gaudir de l’exempció de posar el tiquet en aquestes zones però cal ponderar la manca de
presumpció de veracitat per part dels controladors, per tant caldrà valorar les proves aportades en
cada cas, i la sensibilitat envers aquest col·lectiu.
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Pel què fa a les persones amb capacitat diferents, reclamar que 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. Es tracta de queixes on la ciutadania posa de manifest la
passivitat municipal davant la sol·licitud d’una reserva de plaça per a persones amb discapacitat.
L’Ajuntament al·lega motius administratius o econòmics per no pintar les senyals horitzontals i/o
col·locar la placa de la reserva. El Síndic considera inadmissible qualsevol de les excuses municipals, i recomana que aquest tipus de sol·licitud es tramitin amb la major brevetat possible a fi de no
vulnerar els drets d’aquest col·lectiu

També destacar les nombroses queixes que rep en relació als títols gratuïts de transport per a
persones grans. Són persones que reben una prestació una mica superior al SMI, i l’Ajuntament no
els atorga el títols gratuïts per aquest motius, malgrat que amb la renta que perceben no poden fer
front a les despeses mínimes per sobreviure. La recomanació que el Síndic ha fet reiteradament
a l’Ajuntament de Sabadell, és que tingui en compte la renta com a criteri econòmic per atorgar
ajudes o incentius socials, de conformitat amb el principi d’igualtat material de l’art 14 i 9.2 de la CE
la qual cosa garanteix un tracte més just i equitatiu, i no pas el que utilitza (basat en la presentació
de les prestacions de la seguretat social) que acabava afavorint aquells que declaraven unes nòmines o pensions més ajustades econòmicament però que podrien ser titulars d’un gran patrimoni
o obtenir ingressos elevats d’altres tipus d’activitats. Al seu dia el Síndic també va recomanar que
s’elaborés i aprovés una Ordenança Municipal reguladora de la tarificació social gratuïta del servei
del transport d’autobusos urbans, la qual, estableixi clarament la descripció del sistema d’aplicació
de tarifes aplicant el sistema d’ingressos declarats en renda (indicadors tipus IMPREM o IRSC),
els requisits per ser-ne beneficiari, i la resta d’elements connexes, tenint en compte la possibilitat
de concessió de persones amb un grau de discapacitat reconegut, que tot i superar el llindar dels
indicadors tipus utilitzats, es consideri que són ingressos baixos.
També en el transport públic, el Síndic ha recomanat un passi gratuït pels acompanyants, quan
quedi acreditat que la persona amb discapacitat necessitava d’acompanyant en tots els seus desplaçaments. I ha recomanat a l’ens local que estableixi i reguli un passi d’acompanyant, que permeti que una persona acompanyi a una altra amb discapacitat en el transport públic de Sabadell
sense haver de pagar, sempre que quedi degudament acreditat que: estigui empadronada a
Sabadell; estigui en possessió d’ un certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), de la necessitat d’un acompanyant en els desplaçaments en transport públic col·lectiu; i,
tingui més de 4 anys d’edat.
El Síndic confia en que moltes de les queixes que fan referència al transport públic, podran ser
resoltes amb el Nou el Reglament del sistema de bonificació social de transport públic municipal
de Sabadell, i en el qual l’Oficina del Síndic hi participa en la seva redacció.
Finalment pel què fa a l’ús i manteniment de l’espai públic, el gruix més important de queixes és pels
problemes de neteja a la ciutat, i en especial per la ubicació dels contenidors. 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.
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2016
dia dels
drets humans
2016

dia dels drets humans 2016

Amb l’objectiu de commemorar el Dia Mundial dels Drets Humans, el dia 15 de desembre de 2016,
el Síndic va organitzar una conferència sota el títol Els Drets Humans, motor de canvi social. La
conferència va anar a càrrec del tunisià Ahmed Galai, de la Lliga Tunisiana pels Drets Humans,
integrada en el Quartet de Diàleg per a la Pau, guardonat amb el Premi Nobel l’any 2015.
Abans de la conferència, l’Alcalde, Juli
Fernàndez, va rebre al sr. Ahmed Galai a
la Sala de Plens de l’Ajuntament, com a
mostra d’agraïment de la seva presència
a la ciutat.
A l’arribada a Casa Duran, on va tenir
lloc l’acte, es va fer una ofrena floral a
uns salvavides que la ONG Open Arms
va cedir, en senyal de dol pels milers
de persones que han perdut la vida a la
mediterrània.
L’acte va ser presentat per la Sra. Ryta
Huybens, activista destacada dels Drets
Humans a la ciutat, i en el decurs del
mateix, el Sr Ahmed Galai va expressar
el seu convenciment que els drets
humans poden convertir-se en una eina
molt potent per a la transformació social.
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PRESSUPOST 2016

pressupost 2016

Concepte

euros

Comunicació

141,32

Domini sindicsabadell.cat

137,87

Dia drets humans

590,10

Congres internacional Sindic locals (Girona)

200,00

Transports
Quota fòrum de síndics locals de Catalunya

15,00
1.263,00

Indemnitzacions Sindic

10.200,00

TOTAL DESPESA

12.547,29

Total Cedits inicials

14.274,00

Crèdits no gastats

1.726,71
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PLUSVÀLUA
Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Ref: 2015SDGR00205
Assumpte: Agència tributària. Plusvàlua. Increment no real.

Senyor,
Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del Reglament del Síndic de
Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de la queixa que la senyora xxxxxxxxxxxxxx va
presentar a l’Oficina del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell adduint que ha de fer front al
pagament d’una plusvàlua per la venta del deu habitatge, que no s’adequa a la realitat en tant que
l’ha venut per menys de la meitat del preu de compra.
Després d’estudiar el seu cas, considero que HI HA GREUGE pels motius exposats seguidament.
L’article 104 del TRLHL estableix que l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimentin aquests terrenys i es posi
de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de
la constitució o transmissió de qualsevol dret de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys.
Del contingut de l’article 104 s’entén que mitjançant aquest tribut es pretén gravar el benefici
obtingut en la transmissió d’un terreny, atenent que aquest benefici ha estat fruit del temps que
ha transcorregut i de les inversions públiques realitzades. En aquest sentit, jurisprudencialment,
l’impost s’ha justificat com un dret de les entitats locals a participar en la plusvàlua dels terrenys
de propietat particular, derivat, fonamentalment, de la realització d’obres o serveis públics o de
qualsevol altra causa que sigui aliena a l’acció del propietari.
De la definició de l’impost es distingeixen tres elements:
- el caràcter urbà dels terrenys;
- la transmissió de la propietat o, alternativament, la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi;
- un increment de valor dels terrenys.
Així doncs, perquè es produeixi el fet imposable, cal que tinguin lloc els tres elements simultàniament. Tanmateix, si es transmet un terreny urbà, però no es genera un increment de valor, no es pot
entendre produït el fet imposable.
No obstant això, en aquest punt, cal fer menció que quan l’article 107 TRLHL determina la base
imposable de l’impost només té en compte el valor de bé en el moment que es merita l’impost. Així,
en vista d’aquest sistema de còmput de l’increment establert en l’article 107, es pot dir que resulta
difícilment comprensible que aquest sistema pugui permetre valorar la realitat de l’increment o la
inexistència d’aquest, ja que no es té en compte la diferència de valors del bé entre el moment de
l’adquisició i el moment de l’alienació.
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja s’ha manifestat sobre aquesta qüestió. En
una de les sentències, el Tribunal diu que “el continuat increment del valor dels terrenys s’ha trencat
dramàticament els darrers anys”, i afegeix que “l’increment de valor experimentat pels terrenys de
naturalesa urbana constitueix el primer element del fet impositiu, de tal manera que en la hipòtesi
que no existeixi un increment, no es generarà cap tribut (...) ja que com que falta un element essencial del fet impositiu, no hi pot haver una obligació tributària”. La sentència conclou que cal tractar
cada cas individualment mitjançant proves adequades i suficients que demostrin si s’ha produït o
no increment real en el valor del terreny.
La Síndica de Barcelona va fer arribar l’any 2012 a la Defensora del Pueblo la sol·licitud perquè
valorés de plantejar un recurs d’inconstitucionalitat de la Llei reguladora de les hisendes locals en
allò que fa referència a la forma de càlcul i l’aplicació de l’impost sobre naturalesa urbana.
És per tot que ESTIMO la queixa presentada perquè el mètode de càlcul no té en compte el
guany o pèrdua real en la transmissió de l’immoble. I malgrat ser conscient que de conformitat
amb l’article 8 de la Llei general tributària, l’establiment de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o incentius fiscals, s’han de regular per llei, i per tant, el marge
d’actuació municipal és limitat, RECOMANO que l’Ajuntament insti una modificació legislativa del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals sobre l’IIVTNU per les vies que consideri oportunes. I l’informo que també traslladaré la petició a la Defensora del Pueblo a fi que procedeixi a instar al Govern, una modificació
de la normativa.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la confiança
dipositada en aquesta institució.

Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges

Sabadell, 20 de juliol de 2016
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ZONA BLAVA
Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Ref: 2015SDGR00194 – 203 i 2016SDGR00007 – 11 – 35 – 37 – 85 - 95
Assumpte: Zona blava. Denúncia per tiquet no visible en la seva totalitat. S’aporta el tiquet com a prova.

Senyor,
Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del Reglament del Síndic de
Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de vuit queixes relatives a sancions per estacionar en zones d’aparcament amb limitació horària (zona blava). A causa del volum de les mateixes
i atès que la casuística és similar, he decidit agrupar-les i emetre una única resolució, però que
cal entendre reproduïda per a cada expedient. En concret hi ha un primer bloc de queixes, on la
ciutadania manifesta que a causa del tancament de la porta, o per error humà, el tiquet va quedar
col·locat al revés al parabrises; i l’altre grup de queixes que manifesta que el tiquet no era visible.
En totes les queixes considero que HI HA GREUGE atès que el sistema actual que hi ha a Sabadell
d’expedició dels tiquets de la zona blava és antic i obsolet.
En primer lloc, destacar que en tots els expedients, s’aporta com a prova el tiquet, que avarca la
franja horària en que els ciutadans i ciutadanes van ser multats, per tant, s’aporta coma prova que
en el moment de la presumpta infracció, els ciutadans disposaven del tiquet corresponent per fer
us de les zones d’aparcament amb horari limitat; el què constitueix una prova irrefutable que la
ciutadania disposava del tiquet.
La denúncia no la signa un agent de l’autoritat, sinó només un controlador de la zona blava, el què
implica que la denúncia es considera voluntària, i no obligatòria, i tota la prova recau sobre el controlador, sense que aquest tingui la presumpció de veracitat que tenen els agents, com va establir
la Sala 3a del TS en la sentència de 22 de setembre del 1999.
Constitueix un criteri jurisprudencial consolidat que els controladors o vigilants de les zones urbanes no tenen la consideració d’agents de l’autoritat, el què implica que les formulades per aquests
controladors, tenen el caràcter de voluntàries, com les que podria planteja qualsevol particular. No
obstant, la jurisprudència també ha establert que sí bé és cert que els controladors no gaudeixin
de presumpció de veracitat, això no significa que no tinguin cap valor, sinó que el testimoni-denúncia, és un element més de prova que ha de ser ponderat racionament juntament amb la resta
d’elements probatoris. És a dir, el testimoni del controlador, com el de qualsevol particular, és una
prova legitima que, en principi, no gaudeix de la presumpció de veracitat reconeguda a les denuncies dels agents. El testimoni del controlador, pot tenir eficàcia probatòria, principalment quan
l’altre part no prova els fets, però no en un cas com el que ens ocupa, on la ciutadana demostra
que en la franja horària que va ser denunciada disposava del corresponent tiquet.
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En els casos que ens ocupa, s’aporta com a prova el tiquet horari, dins la franja on el ciutadà ha
estat multat, per tant, la sanció s’ha imposat sobre la base del testimoni del controlador, malgrat
que s’ha declarat que aquests no són agents de l’autoritat i les seves manifestacions no gaudeixen
de presumpció de veracitat. El testimoni – denúncia és un element més a tenir en compte i que
s’ha de ponderar amb la resta de proves i circumstàncies i són un element de valoració discrecional (EDJ 1996/6738) per part de l’òrgan administratiu competent per sanciona, per això, en el cas
concret, l’acte d’imposició de multa considero que ha de ser declarat no ajustat a dret, per falta de
proves i anul·lat .
Únicament es pot sancionar en virtut de proves-càrrec obtingudes de manera constitucionalment
legítima. La càrrega de la prova correspon a qui exercita la imputació i, per tant, «qualsevol insuficiència en el resultat de les proves practicades, lliurement valorat per l’òrgan sancionador, s’ha de
traduir en un pronunciament absolutori» -Sentència del Tribunal Constitucional 76 / 1990 EDJ 1990
/ 4435-. La manca de proves en l’expedient administratiu sancionador, han de conduir a l’anul·lació
de l’acte, atès les garanties procedimentals proclamades en l’art. 24 de la Constitució Espanyola
EDL 1978/3879, ja que no es pot oblidar que es tracta d’un procediment sancionador, en el qual
ha de prevaler el principi de presumpció d’innocència, mentre aquest no sigui destruït. Finalment,
la càrrega de la prova correspon a qui exercita la imputació i que «qualsevol insuficiència en el
resultat de les proves practicades, lliurement valorat per l’òrgan sancionador, s’ha de traduir en un
pronunciament absolutori» -Sentència del Tribunal Constitucional 76 / 1990 EDJ 1990 / 4435-.
Per una part, puc entendre que el precepte de l’Ordenança infringit es dona en els casos que ens
ocupa, no obstant, una bona administració seria aquella que, amb totes les proves que consten a
l’expedient, valorés si l’error humà que s’ha produït en casos com aquests, es mereixedor de la sanció a la vista dels fets i les proves aportades. I més si considerem que les fotografies que consten
a l’expedient són fetes per algú que, com el ciutadà, tampoc gaudeix de presumpció de veracitat.
El concepte de bona administració com a principi rector de l’activitat de les administracions públiques i, posteriorment, com a dret de les persones amb efectes jurídics és, fonamentalment, de
construcció jurisprudencial, fruit de sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i dels tribunals de justícia de les comunitats europees. Aquest concepte va ser recollit per primera vegada
com un dret de les persones a la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre
de 2000, l’eficàcia jurídica de la qual va ser reconeguda en el Tractat de Lisboa, amb què la Unió
Europea proclama que els drets, les llibertats i els principis de la Carta tenen el mateix valor jurídic
que els tractats.
L’Administració ha d’adoptar les decisions de manera adequada a la finalitat que persegueixen,
conciliant l’interès general amb el dels particulars i evitant al màxim l’afectació dels drets i les llibertats públiques.
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.
Per tant, ESTIMO la queixa ja que ha quedat de manifest que el sistema actual no garanteix els
drets de la ciutadania, i RECOMANO que l’Ajuntament implanti un nou sistema per pagar la zona
blava de Sabadell. Un sistema que aposti per les smartcities, però també per la ciutadania i la
defensa dels seus drets i interessos. Un sistema, com per exemple, el de Barcelona, que et permet introduir les dades i pagar únicament pels minuts que s’ocupa la zona blava. Un sistema que
funcioni sense tiquet físic a través del mòbil, o si és amb paper, que en aquest consti la matrícula,
i que permeti garantir que la persona que paga, ho fa per un vehicle determinat, però en qualsevol
cas que la possessió del tiquet no pugui induir a equivoc. Es tractaria d’implementar un sistema di-
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ferent, ja que amb l’actual sistema, el simple error humà de tancar la porta del vehicle i que aquest
quedi girat, o que el tiquet llisqui fins la part fosca del vidre, duu inequívocament a la sanció, ja que
el propi sistema no permetre garantir els drets de la ciutadania, a causa dels defectes intrínsecs del
mateix. Finalment també RECOMANO, que es retorni l’import de la sanció i s’anul·lin els expedients
sancionadors de referència.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu, alhora que us sol·licito que
en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest document, s’emeti l’oportuna
resolució per part de l’Ajuntament de Sabadell en quan a l’acceptació o no de l’esmentada recomanació, i us agraeixo la confiança dipositada en aquesta institució.

Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges

Sabadell, 1 de setembre de 2016
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CONCESSIONS FUNERÀRIES
Des de l’any 2011 el Síndic ha rebut més de cinquanta queixes relatives a les concessions funeràries i els serveis funeraris en general, a banda de les nombroses consultes i assessoraments
que s’han fet en aquesta matèria. La ciutadania es queixa principalment dels terminis de la caducitat de les concessions, però també de l’elevat preu per renovar-les, de la manca d’informació de
la concessionària dels drets de la ciutadania, de l’elevat cost dels serveis en general, i també dels
robatoris que es produeixen dins del cementeri.
Davant d’aquest escenari, el Síndic ha elaborat un informe extraordinari sobre aquests extrems
amb la finalitat d’analitzar la diferent casuística i les vulneracions de drets associades. L’estudi que
presenta el síndic pretén ajudar a conèixer millor els drets que tenen els ciutadans i ciutadanes en
relació a aquest servei bàsic.
L’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, atribueix als municipis les
competències en matèria de cementeris i activitats funeràries, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes.
El Decret Legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/
CE, anomenada Directiva de Serveis, va modificar la Llei 2/1997, funerària de Catalunya, amb la
finalitat de garantir la liberalització de la prestació dels serveis funeraris. El text legal determina el
caràcter de essencial i d’interès general del servei funerari.
A Catalunya la Llei del Parlament 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, estableix que els
municipis són l’administració competent en aquesta matèria i els responsables de
garantir-ne l’existència i la prestació a tota la col·lectivitat local. La Llei mana als ajuntaments que
regulin mitjançant una ordenança o un reglament el règim a què s’han de sotmetre els serveis funeraris, entesos com un servei essencial d’interès general que ha de garantir l’aplicació efectiva
dels principis d’universalitat, d’accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de les persones
usuàries.
De conformitat amb el que determinen els articles 26 LRBRL i 67 TRLMRLC els municipis estan
obligats a prestar en tot cas el servei públic de cementiri. També s’ha de tenir en compte el que
preveu el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria: “ Article 38 Tots els municipis, independentment o associats, han de prestar el servei de
cementiri, d’acord amb els requisits que estableix aquest Reglament, i a l’empara del que preveu la
legislació de règim local vigent, tret del cas de dispensa pel Govern de la Generalitat si la prestació
resulta impossible o de molt difícil compliment.”
En el cas dels serveis funeraris no ens trobem davant la prestació de cap servei públic amb caràcter obligatori però si que ens trobem davant un servei que pot ser prestat per l’Administració. La Llei
2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris disposa el següent: “ Article 1. 1. Els serveis funeraris
tenen la condició de servei essencial d’interès general, el qual pot ésser prestat per l’Administració,
per empreses públiques o per empreses privades, en règim de concurrència en tots els casos. 2.
La prestació dels serveis funeraris és sotmesa a les mesures de control, de policia i d’autorització
establertes per aquesta Llei, per la normativa de policia sanitària mortuòria i pels reglaments o les
ordenances locals.”
A Sabadell, la deixadesa municipal en la gestió del cementiri ha contribuït a la inseguretat jurídica
del ciutadà. Fins l’any 2010, el servei es gestionava directament per l’Ajuntament, i mai fins aquell
moment s’havia notificat la caducitat de cap concessió. A partir del 07/01/2010, l’empresa Torra, SA
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és qui té adjudicada la gestió administrativa del cementiri, i és quan s’inicien les notificacions a la
ciutadania exigint les renovacions, sota amenaça que revertiran a l’Ajuntament, si en un termini de
dos mesos no es fa efectiva la renovació. Aquí cal recordar que el servei s’ha de prestar en idèntiques condicions que ho faria l’Ajuntament a través de la gestió directa, i el fet que aquest servei es
gestioni a través d’una concessió no pot limitar ni vulnerar els drets de la ciutadania.
Limitació temporal de les concessions funeràries atorgades entre els anys 1955 i 1988.
Fins l’any 1955, no hi ha dubte que cal entendre que les concessions són atorgades per un termini de 99 anys. Aquest fet, que podria resultar una evidència no ho és atès que el tema de les
sepultures ha estat una matèria poc regulada, que els conceptes han evolucionat molt amb el pas
del temps, i no sempre s’han establert un terminis concrets. Tradicionalment hi havia la convicció
popular que les sepultures s’adquirien en propietat i a perpetuïtat, ja que així constava en els
propis títols funeraris, i no és fins l’any 1955 que la norma estableix el caràcter de béns de domini
públic dels cementiris. Aquesta nou règim jurídic, porta a considerar que els nínxols i les tombes
no són de propietat, sinó que aquesta l’ostenta l’Ajuntament. I és aquest qui la cedeix a través de
les concessions. Amb l’article 101.c) de la Llei de Règim Local, de 24 de juny de 1955; l’art. 4.ºc)
del Reglament de Benes de las Entitats Locals de 27 de maig de 1955; i el Reglament de Policia
Sanitària i Mortuòria de 22 de desembre de 1960, queda establert que els cementiris són béns de
domini públic, i per tant, sotmesos a concessió.
No obstant aquestes previsions normatives de l’any 1955 i 1960, enlloc es va limitar la durada de
les concessions ni es va especificar en cap norma el termini pel qual s’havien d’entendre atorgades
les concessions de les sepultures. Cal esperar doncs al Reglament de Patrimoni de las Entitats
Locals -Decret 336/88, de 17 de octubre-, on a l’ article 61, lletra c, en limita la durada a 50 anys,
Decret que va entrar en vigor el 3 de desembre de 1988. És per això que el Síndic considera que
a partir de l’any 1955 s’han de considerar béns de domini públic. I no és fins l’any 1988 que cal
considerar limitades les concessions a 50 anys, però no amb anterioritat, ja que fins llavors cap
norma preveia de forma explícita aquesta limitació.
Per tant, és unànime la qualificació com a concessions administratives de les sepultures, i l’expressió
a perpetuïtat no es pot interpretar literalment, ja que en qualsevol cas, els drets sobre el domini
públic no es poden atorgar per un termini superior als 99 anys, el que queda clar després de la
jurisprudència establerta amb les sentències del Tribunal Suprem de 2 de juny de 1997 i de 14 de
desembre de 1998. Així doncs, no hi ha dubte del caràcter públic de la titularitat jurídica de les
sepultures i els nínxols dels cementeris municipals, els quals cal entendre limitats a una durada
màxima de 99 anys, malgrat la utilització del terme perpetu en els propis títols originals.
El Síndic defensa, com estableixen nombroses sentències -EDJ 2001/57339 STSJ Catalunya Sala
de lo Contenciós-Administratiu de 25 setembre 2001; EDJ 2003/195055 STSJ Catalunya Sala de lo
Contenciós-Administratiu de 2 maig 2003; EDJ 2005/55814 STSJ Catalunya Sala de lo ContenciósAdministratiu de 31 març 2005; - i el què ha esdevingut doctrina legal -EDJ 1998/31418 STS Sala
3ª de 14 desembre 1998- que: davant la inexistència de norma legal o reglamentària en la data
del títol que establís limitació temporal a la concessió administrativa, és procedent que al títol
de propietat (...) se li fixi la durada màxima dels 99 anys que proclama aquesta jurisprudència,
a partir del qual moment va aplicar el nostre Tribunal Suprem-. Per tant, no és fins l’entrada en
vigor del Reglament de Patrimoni de les entitats locals 336/88 de 17 d’octubre, que es va limitar
a 50 anys la durada de les concessions de domini públic, però no abans d’aquesta data. Avalen
aquesta interpretació diferents sentències que s’annexen a aquest escrit i que fan referència a
casos pràcticament idèntics al seu, i on el Tribunal Superior de Justícia ha resolt en favor dels interessos del demandant.
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El criteri municipal, per contra, considera que a partir de l’any 1955 les concessions funeràries cal
entendre-les atorgades a 50 anys. En primer lloc, assenyala amb l’entrada en vigor del Reglament
de béns de les entitats locals, aprovat per Decret de 27 de maig de 1955, s’ha d’entendre que el
termini màxim de durada de les concessions sobre sepultures és de 50 anys, criteri que es pretén
aplicar al seu cas per declarar caducat el títol. En aquest sentit, l’Ajuntament manifesta que la norma indicada feia remissió al Reglament de serveis de les entitats locals, aprovat per Decret de 17
de junt de 1955, i el Reglament de contractació de les corporacions locals, aprovat per Decret de 9
de gener de 1953, i que aquestes dues normes fixaven com a durada màxima de les concessions
el termini de 50 anys. I l’Ajuntament recolza seva argumentació en la sentència EDJ 1988/3580 STS
Sala 3ª de 29 d’abril 1988.
Pel què fa aquesta línia argumental, en primer lloc, manifestar que l’esmentada sentència, res té a
veure amb les concessions de sepultures, sinó amb els mercats municipals. És cert que els mercats municipals són béns de domini públic i un servei públic, però les autoritzacions són per exercir
una activitat privada sobre aquests béns de domini públic i servei públic, i res tenen a veure amb
les sepultures, i el seu caràcter històric de béns que s’adquirien en propietat i a perpetuïtat, ni es
preveu la utilització privativa per part dels particular en concepte de concessió.
La sentència del Tribunal Suprem -EDJ 1989/7095 STS Sala 3ª de 11 juliol 1989- estableix que no es
poden aplicar els preceptes que també invoca l’Ajuntament de Sabadell en base a l’argumentació
següent: “La corporació municipal al·lega (repetint el que ja havia adduït davant l’Audiència), que
les concessions atorgades per ell a l’empara d’aquella antiga Ordenança són nul·les de ple dret
des que l’article 10 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals de 1953 va establir
l’ nul·litat per a tots els contractes que tinguessin caràcter perpetu o indefinit. QUART.- La indicada
tesi de nul·litat radical a partir del citat Reglament de Contractació de 1953, de les transmissions
a perpetuïtat del dret funerari, es recolza amb dificultat en l’indicat Reglament de Contractació,
en no tenir l’atorgament d’un dret funerari, la naturalesa pròpiament contractual, i no es compagina bé amb la disposició específica de l’article 61.b) del posterior Reglament de policia sanitària
mortuòria de 22 de desembre de 1960 (avui substituït pel de 20 de juliol de 1974); ja que entre els
drets i els deures que l’article 61.b)’atribuïa als Ajuntaments pel què fa als Cementiris Municipals,
estaven els de la “distribució i alienació de parcel·les i sepultures”; conceptes jurídics prou expressius de la validesa de les transferències municipals a perpetuïtat del dret funerari, com evidencia
el terme “alienació” de “parcel·les i sepultures” que establia aquell precepte; i és que com va dir
aquest Tribunal en aplicar aquelles antigues disposicions en la seva sentència de 24 febrer 1978
acceptant doctrina de la mateixa Sala de Barcelona, “si antigament s’incloïen les sepultures entre
les coses religioses, espècie de les” res Divini iuris “ , en el dret modern no estan sotmeses sinó a
regulació administrativa encomanada als Ajuntaments [Llei de Règim Local, art. 101.c) i Reglament
sobre policia sanitària, arts. 61.b) i 67, aprovat per Decret 2569/1960, de 22 de desembre] pel que
la normativa sobre transmissió de la propietat funerària es regula en les disposicions emanades
d’aquests òrgans administratius “.
Per tant, les concessions de domini públic sobre sepultures no tenen naturalesa contractual, atès
també el què preveu la sentència EDJ 1989/7088 STS Sala 3ª de 11 juliol 1989, en el mateix sentit
que l’anterior: la manca de naturalesa contractual dels actes d’atorgament de drets funeraris (...), ja
que, no es s’adequa aquesta atribució de naturalesa amb el que disposa l’art. 61.b) del Reglament
de policia sanitària mortuòria, ja que, entre els drets i deures que l’article reconeixia als ajuntaments
en Cementiris municipals, hi havia els de “distribució i alienació de parcel·les i sepultures”, conceptes jurídics aquests prou expressius de la validesa de les transferències municipals a perpetuïtat
del dret funerari -no de l’alienació, concessió o autorització, es podria afegir-.
De tot l’esmentat, en resulta que els preceptes que invoca l’Ajuntament de Sabadell per limitar les
concessions atorgades entre els anys 1955 a 1988, són inaplicables al cas concret, ja que la seva

INFORME 2016 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 99

annexes

interpretació parteix de la naturalesa contractual dels actes d’atorgament de drets funeraris, el què
no es correspon amb la realitat. La normativa aplicable al cas quan parla dels drets i deures dels
Ajuntaments en relació al cementeris no els considera en cap cas autoritzacions, concessions o
permisos de la utilització especial del domini públic, per tant, hi manca el caràcter contractual que
pretén l’Ajuntament de Sabadell amb la seva argumentació, resultant inaplicables al seu cas, tant
el Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Decret de 27 de maig de 1955, com el
Reglament de contractació de les corporacions locals, aprovat per Decret de 9 de gener de 1953.
Afegir també el criteri jurisprudencial de la sentència EDJ 1994/8504 STS Sala 3ª de 6 octubre
1994, on preveu: que la sentència recorreguda entén que la propietat de l’enterrament es va atorgar vàlidament sota la vigència del Reglament de Policia Sanitària mortuòria aprovat per D 21 desembre 1960, el qual reconeixia la possible transmissió de la propietat dels nínxols. D’altra banda la
sentència, si bé manté que aquesta propietat no és la comuna, entén que en atorgar-la l’Ajuntament
no va imposar cap limitació temporal. I és potestat municipal la limitació que a Sabadell no es va
preveure fins al Reglament municipal del cementiri de 2002, per tant, si al seu dia, l’Ajuntament
de Sabadell no va preveure la limitació temporal, el síndic considera que no pot utilitzar aquesta
omissió en contra dels drets de la ciutadania, I no es pot pretendre com fa l’ens local quan invoca
els preceptes mencionat, aplicar-los quan l’esperit de la norma res té a veure amb les concessions
de les sepultures, com ha establert el Tribunal Suprem.
Finalment, com també preveu el Síndic de greuges de Catalunya, en referència a l’aplicació del
Reglament de contractació de les entitats locals, cal tenir en compte que el mateix article 62.2 del
Reglament de serveis de les entitats locals assenyalava que les concessions per a l’ús privatiu de
béns de domini públic s’han d’atorgar amb posterioritat a la limitació, per tant, la remissió al Reglament de contractació ho és amb relació només a la licitació per atorgar al concessió, no en relació
a la durada, que ha de fixar el mateix títol concessional, d’acord amb el que estableix l’article 63,
apartat tercer, del mateix Reglament de béns de les entitats locals.
En els primers informes que l’Ajuntament va fer arribar al Síndic, també fonamentava la limitació
dels 50 anys aplicant el règim de les concessions de gestió indirecta dels serveis públics, regulats
a l’article 114 del Decret de 17 de juny de 1955. Pel què fa aquest extrem, tampoc és aplicable per
aquesta via la limitació dels 50 anys, com així ho ha entès la jurisprudència: “No és possible, com
invoca la representació de l’Ajuntament demandat, l’aplicació al cas que examinem de la limitació
de 50 anys establerta a l’article 114 del Decret de 17 de juny de 1955, que va aprovar el Reglament
de serveis de les corporacions locals EDL 1955 / 46, doncs lluny de referir-se al règim de les concessions de béns de domini públic, es referia a les concessions administratives per a la gestió indirecta dels serveis públics, inaplicable a aquells supòsits, com resulta així mateix de l’argumentació
d’aquesta doctrina jurisprudencial, en la qual no es fa aplicació de l’esmentat precepte, aliè a les
concessions del domini públic.”
Altres Ajuntament, com el de la veïna ciutat de Terrassa, davant la mateixa problemàtica, van decidir aplicar el mateix criteri que defensa el Síndic. I mitjançant una instrucció interna (que s’adjunta
com a document annex) van considerar que el termini de finalització d’aquelles concessions atorgades fins l’any 1988, on no s’establís una data de finalització concreta, havien de ser considerades atorgades a perpetuïtat, i per tant, per un termini de 99 anys. També és el cas de Sant Feliu de
Llobregat, Martorell o Corbera de Llobregat, entre d’altres.
Finalment, tant el temps que ha transcorregut, com l’equitat i els dret reconeguts a uns particular
que els van exercir pacíficament durant un temps, no poden permetre a l’Ajuntament anular el seu
propi acte. Com estableix el Síndic de Catalunya, els dubtes que eventualment pogués plantejar la
durada dels títol concessional s’haurien de resoldre a favor de l’opció menys restrictiva per al dret
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del particular, de manera que tampoc des d’aquesta perspectiva hauria de prosperar una interpretació que limités dels títols concessional atorgats sense termini més enllà dels noranta-nou anys
fixats per la jurisprudència. En la mateixa línia destacar que el dret a una bona administració no
quedaria garantit si es pretén el criteri dels 50 anys. Així, i com reconeix el corrent doctrinal majoritari –per tots, Juli Ponce–, caldria passar del paradigma d’una varietat d’opcions “igualment justes”
al nou paradigma de la bona administració, consistent a utilitzar instruments per tal de garantir
que davant d’aquestes diverses opcions en l’àmbit discrecional, l’Administració adopti sempre la
solució més justa, encertada i conforme a la bona administració, que a criteri del Síndic, no s’ha
produït en aquest cas.
Limitació temporal de les concessions funeràries atrogades
Un altre gruix de queixes posen de manifest l’existència d’un títol concessional, al que l’Ajuntament
no hi dona validesa per considerar que el mateix no és més que una simple formalització de la
concessió la qual fou atorgada en una època molt anterior. Estem parlant de casos on la “concessió” (en aquell moment no es parlava en aquests termes) va ser atorgada a finals dels anys
1800. Per tant, serien concessions que haurien vençut a finals dels anys norantes, si no fos perquè
els ciutadans i ciutadanes disposen d’un títol que determina que la concessió fou atorgada pels
vols de l’any 1925. Segurament, tal i com afirma l’Ajuntament, per aquelles dates, es va procedir
a regularitzar la situació del cementeri de Sabadell, i es van expedir títols nous, malgrat que les
concessions eren anteriors, no obstant el què està clar és que la ciutadania el títol que posseeixi és
de data 1925, i no anterior. Probament en aquell moment no es va donar importància en detallar en
el títol que la data de la concessió era anterior –atès que en aquells anys, s’entenien que els drets
funeraris sobre les tombes eren perpetus- però el què resulta cert i irrefutable és que actualment
la ciutadania només disposa d’una veritat, i és que el títol estableix que la carta de la concessió és
de data 1925. El Síndic entenc que qualsevol altra interpretació vulnera els drets de la ciutadania.
El mateix Ajuntament en el seu informe, quan parla del “dies a quo”, és a dir, la data a partir de la
qual cal considerar com al inici de la concessió, estableix que “ se habrá de fijar la antigüedad de
la concesión, según la documentación acerca de esta unidad de enterramiento”. I el document
que durant els anys han pogut conservar dels ciutadans i ciutadanes estableix que la data de la
concessió no és altra que la fixa en el títol. Qualsevol altra interpretació i intent de justificació per
part de l’Ajuntament, entenc que vulnera clarament el principi de seguretat jurídica.
El principi de seguretat jurídica està recollit a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola EDL 1978/3879
i cal entendre que és la regularitat i previsibilitat de l’actuació dels poders públics, i, concretament,
de la interpretació i aplicació del Dret per part de les administracions públiques, el que exclou que
aquestes modifiquin arbitràriament situacions jurídiques preexistents. Del principi de seguretat jurídica es deriven dos principis d’actuació de les administracions públiques, introduïts en l’article 3
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú per la Llei EDL 1992 / 17271 4/1999, de 13 de gener: els principis de
«bona fe» i de la «confiança legítima» ( «de la confiança legítima dels ciutadans en què l’actuació
de les administracions públiques no pot ser alterada arbitràriament», segons l’exposició de motius
de la Llei 4/1999). La STC de 7 d’abril de 2005 que sintetitza la doctrina sobre aquest principi, diu
de manera molt eloqüent que, la seguretat jurídica ha d’entendre:
1r) Com la certesa sobre l’ordenament jurídic aplicable i els interessos jurídicament tutelats procurant la claredat i no la confusió normativa.
2n) Com l’expectativa raonablement fundada del ciutadà en quin ha de ser l’actuació del poder en
l’aplicació del Dret.
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Per tant, si prenem en consideració el què manifesta l’ajuntament, i la data d’atorgament de la concessió va ser a finals dels anys 1800 cal entendre que aquestes haurien caducat a finals dels anys
noranta, per tant portarien uns vint o trenta anys caducades. Per tant, segons el criteri municipal, la
concessió porta tots aquests anys caducada, i és ara, quan la gestió es fa de forma indirecte per
part d’una empresa concessionària que es reclama la renovació. Això vulnera clarament els drets
dels ciutadans i crea una inseguretat jurídica total, ja que si s’hagués caducat llavors, el ciutadà
hagués pogut renovar per 99 anys més, el què a data d’ara no pot fer per ser incompatible amb
la normativa. La deixadesa municipal no fa sinó coartar, limitar, i vulnerar els drets dels ciutadans i
ciutadanes, en una matèria molt poc clara i poc regulada, on, ara l’administració utilitza en contra
dels drets de la pròpia ciutadania.
Alhora, la carta que rep la ciutadania a fi que procedeixi a renovar la concessió, és del concessionari Torra SA, la qual amenaça de la reversió de la concessió, si no es procedeix al pagament de la
quantia que es reclama. Una bona administració, seria aquella que dictés una acte administratiu,
on es fonamentés el nou criteri municipal, i els motius pels quals, ara, i no en un altre moment, la
ciutadania ha d’entendre vençuda la concessió –malgrat que segons el seu mateix criteri està
vençuda fa vàries dècades-.
El Síndic no compareix l’argumentació municipal, quan justifica la seva decisió en l‘interès general.
Segons menciona en els seus informes l’Ajuntament:
“El fet d’establir un termini per a les concessions del dret funerari atorgades a partir del 14 de juliol
de 1955 i fins el 3 de desembre de 1988, d’acord amb la normativa d’aplicació anteriorment indicada, es fonamenta en l’ interès públic de garantir una seguretat jurídica respecte el termini de totes
aquelles concessions el títol de les quals no disposa la data de la seva finalització.”
Resulta totalment contrari a la bona administració i a la seguretat jurídica, intentar justificar la limitació temporal de les concessions a l’empara de l’interès públic i la seguretat jurídica, ja que
aquesta s’empra en contra dels drets de la ciutadania, fent una interpretació restrictiva i limitativa
dels seus drets. De la mateix forma es podia argumentar que cal aplicar la limitació temporal dels
99 anys respecte al termini de totes aquelles concessions el títol de les quals no disposa de data
de finalització.
L’Ajuntament continua la seva argumentació de l’interès general, afegint: La ubicació del cementiri,
proper a nuclis urbans, determina la voluntat municipal de créixer urbanísticament el mínim possible, concretament en direcció al barri de Torre Romeu, per la proximitat dels habitatges i en tant
que és la única zona de creixement possible. Durant el procés d’elaboració del Pla Director del
Cementiri, aprovat l’any 2009, ja es va detectar la preocupació dels veïns i veïnes de Torre Romeu
i Poblenou per la possibilitat que la reordenació del cementiri i el seu entorn suposés una expansió
cap a les zones habitades. En aquest sentit, el Pla Director recull una anàlisi de les necessitats de
noves sepultures basant-se en projeccions demogràfiques de natalitat, mortalitat i moviment migratori. De l’estudi efectuat es va concloure que, amb una gestió acurada dels terminis de les concessions administratives no seria necessària la construcció de nous nínxols a la zona sud, quedant
així un espai d’esponjament respecte a la ciutat molt necessari al voltant de qualsevol cementiri,
tenint en compte la proximitat del recinte al barri de Torre Romeu. L’aplicació del límit esmentat en
les concessions de sepultures permet una gestió sostenible del cementiri al llarg del temps i amb
una rotació que evita la construcció de 300 nínxols anuals que, un cop finalitzada la ocupació i
urbanització de la zona entre els dos recintes, s’haurien de construir a la zona sud (Torre Romeu),
a més de la despesa pública que suposa”.
El Síndic considera que en aquest cas no es produeix una col·lisió entre l’ interès individual en
mantenir l’ús privatiu d’un bé de domini públic el màxim temps possible i l’ interès públic, ja que
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l’argumentació municipal sobre la necessitat de contenir el creixement del cementiri no està degudament argumentada i justificada, si atenem a la tendència actual de les incineracions. Segons els
experts, situen en el 2018 el punt d’inflexió quan es calcula que el nombre d’incineracions superarà
el d’enterraments, fruit “d’un canvi cultural que aporten les noves generacions”,.
En base a l’esmentat el Síndic fa les següents RECOMANACIONS A L’AJUNTAMENT
Que les concessions funeràries atorgades fins l’any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys, i no a
50 com pretén l’Ajuntament. Per tot, he recomanat a l’Ajuntament que així procedeixi, i consideri vigents aquestes concessions, fins que venci el termini esmentat de 99 anys, dictant la corresponent
ordre interna i la faci arribar oportunament a la concessionària Torra, S.A.
Que en totes aquelles concessions de les que existeix una “carta concessional”, l’Ajuntament no
pot anar contra els seus propis actes, i limitar els drets de la ciutadania, manifestant que el títol que
tenen en possessió no estableixi l ’inici de la concessió, i consideri vigents aquestes concessions,
fins que venci el termini esmentat de 99 anys, dictant també la corresponent ordre interna i la faci
arribar oportunament a la concessionària Torra, S.A.
Que l’Ajuntament modifiqui el Reglament, i a banda de rebaixar els preus de les renovacions de les
concessions, modifiquin els terminis de renovació, de forma que els terminis de 30 i 50 anys pels
nínxols i les tombes/panteó o mausoleu, es pugui reduir per períodes inferiors, el que permeti que
la taxa meritada fos proporcionalment al temps de durada de la mateixa.
Que s’impulsin mesures que reforcin la transparència en la informació en els preus dels serveis
funeraris, i també reforçar el règim d’infraccions i sancions, i els serveis d’inspecció. I s’editi la
informació, de forma que sigui clar, i entenedora pel públic en general.
Que l’empresa concessionària i l’Ajuntament, informin degudament als ciutadans i ciutadanes dels
drets que els emparen, i no utilitzin en la gestió indirecte per vulnerar el dret a una bona administració.
Que la ciutadania ha de recorre a aquests serveis en uns moments sensibles, i cal que sigui tractada amb respecte, però principalment garantint els seus drets.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la confiança
dipositada en aquesta institució.

Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges

Sabadell, 1 de juny de 2016
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PEU DE RECURS:
D’ACCÉS A LA SINDICATURA
Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Ref: 2016SDGR00115
Assumpte: Procediment administratiu.

Senyor,
Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del Reglament del Síndic de
Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de l’expedient d’ofici que vaig decidir iniciar
en relació al dret d’accés dels ciutadans i ciutadanes al Síndic municipal de greuges de Sabadell.
L’Article 1 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell, estableix que “aquest
reglament té com a objecte regular la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell, creada pel
Ple de l’Ajuntament de Sabadell, d’acord amb els articles 48 i 49 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en virtut
de l’autonomia local que la Constitució i Lleis reconeixen als ens locals. La Sindicatura Municipal
de Greuges de Sabadell té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns/es del municipi de Sabadell en les seves relacions amb l’Ajuntament i els
seus ens dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal. Així mateix, la Sindicatura
també vetlla pels drets i llibertats d’altres ciutadans/es que, no essent veïns/es de Sabadell, puguin
resultar afectats per l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell.”
Com estableix en el propi preàmbul del Reglament “Cal entendre la creació d’aquesta figura doncs,
com una institució que, amb objectivitat i independència, atendrà els ciutadans i ciutadanes que
puguin sentir-se agreujats per alguna actuació, resolució o inactivitat de l’Ajuntament de Sabadell i
els seus ens dependents, servint alhora els suggeriments, resolucions i informes que emeti el Síndic
o Síndica, com a pauta per a la constant millora del servei que l’Ajuntament presta a la ciutadania”
I es crea un òrgan Institucional, d’acord amb el que preveuen els articles 46 i 56 de la Llei Municipal
de Règim Local de Catalunya, encarregat de vetllar pels drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l’Ajuntament o amb els seus organismes autònoms
i empreses dependents(...)
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, en el seu article XI.1 manifesta
que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que pertoca a la vida social,
cultural i administrativa local (...).
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Les notificacions administratives constitueixen una condició per a l’eficàcia dels actes administratius (resolutoris o de tràmit) que afecten els drets o interessos de les persones. L’article 58 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú estableix:
Notificació
1. S’han de notificar als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els seus drets i interessos, en els termes que preveu l’article següent.
Incorporar a les notificacions administratives un text addicional
2. Qualsevol notificació s’ha de tramitar dins del termini de deu dies a partir de la data
en què l’acte s’hagi dictat, i ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és definitiu o no en la via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin
procedents, l’òrgan davant el qual s’han de presentar i el termini per a interposar-los,
sens perjudici que els interessats en puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que
estimin procedent.
La reclamació o queixa davant del Síndic no paralitza les vies impugnatòries normals i per tant, els
terminis per a interposar els recursos corresponents en via administrativa no es suspenen i d’altra
banda, en el moment i cas en que l’assumpte arribi als tribunals, el Síndic ha de cessar en la seva
intervenció
Atenent el text reglamentari d’aquesta Institució, a l’hora d’avançar en la implementació de mecanismes que garanteixin i salvaguardin els drets de la ciutadania, el Síndic RECOMANA que en
les notificacions d’actes administratius, hi figuri de forma clara, una fórmula d’encaix jurídic en els
textos notificadors municipals indicant el dret d’accés a la Sindicatura municipal de Greuges en
defensa dels seus interessos legítims en front de l’actuació municipal.
En concret suggereix que es faci constar en el peu de recurs de les notificacions que rep la ciutadania, un text on figuri la possibilitat que aquesta té de dirigir o plantejar qualsevol queixa en relació a aquell assumpte, i derivat del que puguin considerar un mal funcionament de l’administració
municipal, al Síndic municipal de la ciutat. Amb indicació que:
• el síndic no pot dictar resolucions executives sinó únicament formular recomanacions o
suggeriments a l’Ajuntament
• que la intervenció del Síndic com a defensor dels drets de les persones davant l’Ajuntament
és totalment gratuïta sense cap cost econòmic per a l’interessat/da que s’hi pot dirigir directament sense necessitat d’advocat ni procurador
• que la queixa s’ha de presentar sense cap formalisme, n’hi prou amb un simple escrit de
queixa davant les oficines del Síndic, o bé trametre’l per correu postal o electrònic,o personant-se directament en horari d’oficines a la seva seu o mitjançant trucada telefònica per a
concertar una cita prèvia.
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Per tant, SUGGEREIXO que la clàusula es redacti en els extrems següent, o similars:
Informació addicional: en aquesta ciutat existeix la institució del Síndic/a Municipal de Greuges que
té entre les seves competències supervisar les actuacions municipals, en defensa dels drets de la
ciutadania. Si teniu alguna discrepància o queixa en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar
la seva intervenció. El seu servei és gratuït i s’hi pot dirigir directament sense cap formalisme,
amb un simple escrit de queixa davant les oficines del Síndic, o bé trametre’l per correu postal o
electrònic. Igualment li recordo que la reclamació o queixa davant del Síndic no paralitza les vies
impugnatòries normals i per tant, els terminis per a interposar els recursos corresponents en via
administrativa no es suspenen.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu, alhora que us sol·licito que
en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest document, s’emeti l’oportuna
resolució per part de l’Ajuntament de Sabadell en quan a l’acceptació o no de l’esmentada recomanació, i us agraeixo la confiança dipositada en aquesta institució.

Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges

Sabadell, 30 de juny de 2016
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DECLARACIÓ DE GIRONA
Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Ref: 2016SDGR00115
Assumpte: Procediment administratiu.

Senyor,
Em dirigeixo a vostè per informar-lo de la resolució d’ofici que he adoptat, de conformitat amb
l’article 19 del Reglament del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, en relació a la Declaració
de Girona que va sorgir en el marc del Congrés Internacional de Defensors Locals, celebrat a Girona durant els dies 23, 24 i 25 de novembre de 2016.
Per això faig meva la Declaració que estableix el següent:
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i continguts
de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - Saint Denis, de
18 de maig de 2000, en relació al valor i al paper determinant que avui tenen les ciutats en la garantia del projecte de vida i de benestar de les persones fonamentat en el
respecte dels seus drets.
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, que
tots els poders públics són responsables de la seva garantia i que el seu reconeixement i els mecanismes d’aplicació i protecció són encara insuficients, especialment
aquells que es vinculen als drets socials, econòmics i culturals.
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i normatives internacionals de protecció dels drets de les persones, tenen en els habitants de les ciutats
l’expressió més propera i directa.
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia
dels Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de promoure els valors
de cohesió social i de protecció dels més vulnerables.
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la democràcia local
i el dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de la
persona, de comú acord i com a defensors locals assumim els següents compromisos que sorgeixen del nostre propi lema del congrés: pensem globalment, defensem
localment.
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I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE CONTEXT
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit on
essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de
solucions per a la convivència social. També són els primers que constaten els efectes
que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors democràtics. És des d’aquesta
proximitat que gestionen i cerquen alternatives efectives per atenuar els efectes de la
crisi entre la ciutadania i, especialment, la més vulnerable.
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents dificultats de
resposta per part de les administracions, considerem imprescindible recuperar i renovar un nou contracte social que pugui reconciliar les nostres societats amb els valors
de la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. I en el procés per aconseguir aquest
objectiu, reivindiquem el paper resilient de les defensories com una de les institucions
bàsiques per a promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de fer que els
nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment de tots els
drets inherents a la dignitat humana.
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder actuar proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la important
retallada dels drets socials que la crisi provoca a moltes de les nostres societats i que
pateixen especialment les persones més vulnerables. Des de l’evidència que totes
aquestes desigualtats vulneren l’esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc
jurídic i del paper de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem
que treballem per aconseguir que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de
respecte i compliment efectiu de tots aquests drets.
II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER
Les funcions de les defensories locals són:
- Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i l’administració
municipal amb resiliència.
- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la qualitat dels
serveis públics en l’àmbit de les seves competències.
- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i interessos.
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la defensa i protecció
dels drets de les persones en les seves relacions amb les administracions locals i els
organismes que en depenen dins d’un marc de col·laboració i responsabilitat cívica.
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, és una
institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon govern, la transparència i la bona administració des de la proximitat.
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local com un
mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord amb unes condicions indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la legitimitat de les persones
que n’ostenten la representació i que són:
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1.- Mandat democràtic.
2.- Independència, objectivitat i equitat.
3.- Mitjans suficients.
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en
l’exercici de les seves funcions.
Entenem la defensoria local com:
- una institució fonamental del sistema democràtic.
- un vincle d’unió entre l’administració i les necessitats d’una ciutadania diversa, que
millori els serveis i la qualitat de vida de les persones.
- una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora de decisions des
de l’equitat, factors que són sinònims de qualitat democràtica.
En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin
a implicació de les entitats i de la ciutadania.
La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les politiques e benestar social donin la major cobertura possible a les necessitats de les persones des
d’un respecte exigent als seus drets econòmics, socials i culturals així com als nous
drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i l’adopció de propostes concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l’àmbit local.
III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA
Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes, reclamacions i
suggeriments a l’administració.
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat
de corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats pels
ombudsman, per facilitar la vida de les persones.
Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita disposar
d’un marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la institució, la capacitat
d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per al seu funcionament.
Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un compromís ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de promoure el seu
desenvolupament i generalització.
IV- COOPERAR GLOBALMENT POT TENIR IMPACTE LOCALMENT:
COMPROMISOS POST-CONGRÉS
La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors locals ens
ha permès establir vincles més directes entre les defensories, intercanviar informació,
conèixer realitats diverses i les propostes d’actuacions i accions que desenvolupen les
defensories ajustades a aquesta mateixa diversitat. També (ens) ha permès constatar
com aquest marc de cooperació global, entre les defensories locals de territoris i realitats
diverses, pot tenir impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i ciutats.
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Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un major
suport institucional per part de les administracions que faciliti a les defensories (poder) assolir una millor capacitat de protecció i defensa dels Drets Humans, promocionar la implantació i extensió de la institució als municipis que encara no l’han creat i
donar major visibilitat pública a la seva tasca.
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem començat a Girona concretem els següents compromisos:
1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem crear un
grup de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec d’elaborar una proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu.
2.- Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de l’Ombudsman (IEO) la reactivació i
promoció de l’espai propi de les defensories locals. Amb aquest objectiu deleguem a
aquest mateix grup de treball per que assumeixin la representació i interlocució dels
defensors locals davant d’aquestes organitzacions
3.- Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat sigui per les defensories un instrument útil i un eix
bàsic, fonament i marc d’aplicació, extensió i compliment dels Drets Humans cal
treballar per l’evolució, revisió i actualització dels seus continguts de forma que
s’adeqüi a la realitat social actual de les ciutats, a les noves realitats idesafiaments dels drets emergents amb una visió global i universal del que ha de ser el
reconeixement dels drets. En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses entitats i institucions que treballen actualment amb aquest objectiu, com són, la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals i, especialment
la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans.
4.- I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi, creixement i treball entre les defensories locals ens manifestem disposats a col·laborar i a
participar en futures convocatòries que donin continuïtat a aquest Congrés Internacional de Defensors Locals a fi i efecte de mantenir vigent el nostre compromís amb la
ciutadania i la institució: Drets Humans, pensem globalment, defensem localment.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la confiança
dipositada en aquesta institució.

Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges

Sabadell, 19 de gener de 2017
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