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ACORD D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA CIUTADANA
DE SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES
Sabadell, 1 de desembre de 2015
1. EL DRET D’ASIL
El dret d’asil és un dret humà contingut a la Declaració Universal de Drets Humans
de 1948 i desenvolupat en la Convenció de Ginebra de 1951 i el seu Protocol
(Protocol de Nova York de 1967), i altres tractats internacionals i regionals en la
matèria com la Carta Europea de Drets Fonamentals. L’Estat espanyol ho reconeix
en la seva Constitució i ho regula a través de la seva Llei d’Asil – Llei 12/2009.
El Dret d’asil és el dret de tota persona a buscar protecció fora del seu país d’origen
o de residència habitual i a gaudir d’ella en cas de tenir fundats temors de ser
perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un
determinat grup social. La persecució per motius de gènere, inclosa aquella
motivada per la preferència sexual i la identitat de gènere, estan incloses en les
causes de persecució que reconeix aquest dret.
2. TRACTATS INTERNACIONALS I EUROPEUS
Espanya i els països de la Unió Europea han signat les convencions i tractats que
els obliguen a acollir i brindar una adequada protecció a les persones mereixedores
de protecció internacional.
· L’article 14. 1 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que en
cas de persecució tota persona té dret a buscar asil i a gaudir d’ell a
qualsevol país.
· L’Article 33.1 de la Convenció de Ginebra, l’article 3 del Conveni Europeu de
Drets Humans i l’article 19 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea recullen el principi de no devolució, pedra angular i garantia del dret
d’asil. Aquest principi implica la prohibició per part dels Estats d’expulsar o
retornar a una persona al territori de qualsevol país en el qual la seva vida o
la seva llibertat es trobin amenaçades, o en el qual pogués sofrir tortura,
tractes inhumans o degradants o altres greus violacions dels seus drets humans.
· La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 18,
garanteix el dret d’asil dins del “respecte de les normes de la Convenció de
Ginebra de 28 de juliol de 1951 i del Protocol de 31 de gener de 1967 sobre
l’Estatut dels Refugiats i de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea i
amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea”.
3. ANTECEDENTS LOCALS
L’Ajuntament de Sabadell defineix que Sabadell és una ciutat de valors, una ciutat
compromesa amb els seus ciutadans i ciutadanes que aspira a fer real la dignitat i la
qualitat de vida per a tothom, sense distinció per motiu d’ètnia, edat, gènere, origen,
diversitat sexual, creença o diversitat funcional, i que aquesta realitat s’ha de posar
en valor per ser una guia col·lectiva que formi part de la nostra cultura pública comuna.
També estableix que Sabadell ha estat sempre i segueix sent una ciutat d’acollida de
persones refugiades per motius polítics, econòmics, socials, d’orientació sexual, de

creença, víctimes de violència. A la vegada determina com a objectiu sensibilitzar la
ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres,
essent proactius i radicals en el combat contra les percepcions i en el
desenvolupament de l’esperit crític en tota la ciutadania.
El principal suport a les persones sol·licitants d’asil es realitza a través del Servei
Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI), una coordinadora d’entitats que ofereix
atenció oberta i gratuïta a les persones immigrants de Sabadell i dels municipis de la
comarca. Els seus objectius són l’acolliment integral de les persones immigrades de
forma coordinada amb les entitats i institucions locals i municipals, l’ajut a la seva
integració social, el suport a la seva identitat pròpia i diferenciada, i la sensibilització
social de la població respecte al fet migratori, a la nova realitat intercultural i a la
participació solidària en l’acolliment social. Una de les entitats membre del SCAI és
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) que gestiona l’atenció a les persones
refugiades a través de programes socials, jurídics i ocupacionals a la nostra ciutat.
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, des de l’any 2001, gestiona un programa
d’ habitatges socials per a l’ús residencial de persones sol·licitants d’asil i refugiades,
en els qual l’Ajuntament de Sabadell hi col·labora amb la cessió de 3 habitatges amb
capacitat per a 15 persones. L’entitat, conjuntament amb aquesta corporació
municipal, també ha dut a terme programes de sensibilització, a través del programa
municipal “Ciutat i Escola”, l’edició de diferents materials informatius, i d’altres actes
adreçats a la ciutadania.
Atenent a la gravetat de la situació generada aquests darrers mesos amb l’èxode
massiu de refugiats cap a Europa, la Junta de Portaveus el dia 8 de setembre de
2015 va aprovar per unanimitat a proposició dels grups municipals d’ERC, CRIDA,
UNITAT PEL CANVI, PSC, CiU, CIUTADANS, GUANYEM i PP, adherir-se a la
moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per continuar donant
suport a l’acollida de la població refugiada.
4. ACORDS
- Que les diferents entitats i institucions locals segueixin instant a tots els països
d’Europa a unir esforços per compartir l’acollida i protecció dels sol·licitants d’asil i
altres refugiats, així com per garantir l’assistència que es proporciona a totes les
persones vulnerables, independentment de la seva situació legal.
- Que les entitats i institucions locals signants d’aquest acord, i en el marc de tot allò
exposat anteriorment, es comprometen a treballar conjuntament per tal de
coordinar d’una manera integral i responsable totes les accions en resposta a la
situació de crisi de la població refugiada.
Les línies de treball, que han estat consensuades mitjançant la participació de
més d’una vuitantena d’ajuntaments, se centraran en aquests 4 eixos identificats
pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament:
1. Polític, institucional i associatiu
2. Assistència en les rutes de fugida i suport als municipis de la ruta
3. Planificació i gestió de l’acollida
4. Educació per al desenvolupament i sensibilització a la ciutadania

5. MEMBRES DE LA PLATAFORMA
Grups Municipals
Representant del grup municipal Ciutadans
Representant del grup municipal Crida per Sabadell
Representant del grup municipal Esquerra
Representant del grup municipal PSC
Entitats
Actua Vallès
Agermanament Sense Fronteres
Assemblea Local Creu Roja a Sabadell
Càritas Diocesana
Casal d’Amistat Català-Cubà de Sabadell
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
Coordinadora Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI)
Drapaires d’Emaús
Fundació Educació Solidària – Escola Pia
Fundació Main
Lliga dels Drets dels Pobles
Mans Unides
Xarxa Solidària Sabadell – Colòmbia
Empreses
Companyia d’Aigües de Sabadell
Corporació Sanitària Parc Taulí
Transports Urbans de Sabadell (TUS)
Altres
Consell de Joves
Escola Pia
Església Jesucrist de Sabadell
Fundació Autònoma Solidària (FAS)
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. Comissió de defensa dels drets humans de
International House
Punt del Voluntariat
Rebost Solidari
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Universitat Popular
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Presentació del Síndic
Aquest 2015, ha estat un any en què hem de sentir vergonya de com els dirigents de la Unió Europea i molts dels poíitics de casa nostra han tractat a les persones que han hagut de fugir de la
seva terra. Europa i molts polítics -que volen ser l’exemple de respecte dels drets- ens mostren
el despreci més absolut a les seves pròpies normes. Per això, aquest any, el capítol de l’entitat
col·laboradora, de la memòria que tenen a les mans, el dediquem a la Plataforma ciutadana de
suport a les persones refugiades a Sabadell. A la nostra ciutat, com a tantes altres, sí que ens hem
mobilitzat -tot junts- els veïns i veïnes, les entitats i les administracions i està tot a punt per rebre
unes persones que no acaben d’arribar. Persones a les que es prefereix tenir en camps inhumans,
patint fred i tot tipus de mancances. Persones que podrien estar a les nostres ciutats amb tot els
seus drets respectats i vivint amb dignitat.
Us presento el meu darrer informe, que correspon a l’ any 2015. Aquí hi veureu la feina que hem fet
en números i també l’ informe anual on hi destaquen les accions mes significatives. Però el resum
del que he recomanat i del que ha guiat la meva actuació han estat els drets de les persones per
damunt de tot, el dret a una bona administració, i l’aplicació del principi d’ equitat.
Ser el primer Síndic municipal de greuges de Sabadell ha estat un privilegi, viure la meva ciutat i
treballar per les persones m’ ha fet entendre i estar al costat dels que viuen i pateixen en el seu dia
a dia. Sabadell té la sort de comptar amb un equip de persones, els treballadors i treballadores municipals, que malgrat haver estat maltractats per injustes retallades de sou i de drets, han permès
que cada dia aquesta ciutat funcioni. Agraïr el suport del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de
Catalunya, la confiança que em van dipositar per ser Vicepresident i President de l’enitat, i felicitarlos per la feina que fan en favor d’aquesta institució a Catalunya. No vull deixar de mostrar el meu
reconeixement al gran teixit associatiu de la nostra ciutat, a aquests grup de veïns i veines que
cada dia milloren una mica més el món. També els polítics municipals, que la gran majoria tenen
com a fita i motor el benestar de les persones. I finalment, vull donar les gràcies a l’ equip del Síndic, a les persones que durant aquests 10 anys han format part d’ aquesta institució i d’una manera
molt especial a la Muntsa Costa, que des del primer dia ha estat aquí. Un equip que ha fet realitat
la màxima d’ aquest oficina: defensant els drets de la ciutadania.

Josep Escartin
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
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DADES 2015

DADES 2015

La Oficina del Síndic municipal de greuges de Sabadell atén i dóna curs a les queixes que se li
presenten, sense perjudici d’accions que pugui promoure per iniciativa pròpia del Síndic.
En aquest quadre es mostra el circuit de les tramitacions que es porten a terme a l’Oficina del 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
d’ofici iniciades, l’estat de les actuacions, i les decisions adoptades, podent incorporar les recomanacions i suggeriments que el Síndic cregui adequats.
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Classificació de les consultes
i atencions fetes durant el 2015
Any rera any hi ha un increment de les consultes fetes a l’Oficina, durant el 2015 hem rebut 1478
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.
Any 2015

					 1478

Any 2014

			

Any 2013

		

Any 2012

		

Any 2011

		

1129
1098
1051

Any 2010

912

Any 2009

907

Any 2008

1208

841

Any 2007

716

Any 2006

636

Aquest concepte engloba el conjunt d’atencions a la ciutadania realitzades des de l’Oficina, en
general acostumen a ser plantejaments de casos i dubtes sobre la possibilitat d’intervenció del
síndic o de com canalitzar queixes a d’altres administracions. 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 que poden perdurar diversos dies.
D’aquestes 1478 consultes, s’ha obert expedient de 218 i 7 han estat actuacions d’ofici obertes a
criteri del Síndic municipal.
2015
consultes

1478

actuacions

218

actuacions d’ofici

7
1703
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actuacions d’ofici 0,41%
actuacions 12,80%

consultes 86,79%

El següent gràfic mostra la distribució mensual de la entrada de les 225 actuacions obertes durant
l’any 2015
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Canals d’entrada
Per tal de fer visible la via d’entrada a l’Oficina i les diverses formes de presentació, establim la
classificació següent

Oficines atenció ciutadana
ajuntament 3,11%

Inici d’Ofici 3,11%

Correu ordinari 0,44%

Correu electrònic 33,33%

Oficina del Síndic i oficines de proximitat 60%

Amb la següent taula apreciem el increment en 10 anys de les queixes arribades per correu electrònic
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013

2014 2015

Personal

97

99

117

89

94

150

131

135

135

135

Correu electrònic

10

18

30

29

22

21

45

38

48

75

Inici d’Ofici

2

2

2

1

2

8

9

8

6

7

Oficines de districte

4

12

7

11

8

5

11

2

9

7

Correu

7

2

12

3

1

1

0

0

0

1

Fax

3

7

2

1

0

0

0

0

0

0

123

140

170

134

127

185

196

183

198

225

Total
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Perfil de la ciutadania
En relació al perfil de la ciutadania, aquest any, igual que al 2014, cal destacar l’augment de
persones majors de 60 anys que s’adrecen a l’Oficina, un grup de població que degut a la crisis
econòmica s’exposa molt severament al risc de pobresa o exclusió social.

menys de 18 anys 0,44%

entre 18 i 30 anys 5,78%

Entitats, associacions o edat
no identificada 20,44%
entre 31 i 40 anys 19,56%
D’ofici 3,11%

entre 41 i 60 anys 24,44%

mes de 60 anys 26,22%

2015
menys de 18 anys

1

entre 18 i 30 anys

13

entre 31 i 40 anys

44

entre 41 i 60 anys

55

mes de 60 anys

59

D’ofici

7

Entitats, associacions o edat no identificada

46
225
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D’aquestes 225 persones, la meitat son dones. El conjunt de les situacions extremes que estem
patint, crisi econòmica, retallades de drets socials, agreuja la feminització de la pobresa que ja es
patia en anys anteriors.

Entitats, associacions o no identificatt 8%
D’ofici 3%
Homes 40%

Dones 49%

2015
Homes

89

Dones

111

D’ofici

7

Entitats, associacions o no identificat

18
225
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Temàtica de les 225 actuacions
obertes durant el 2015
Aquesta taula ens mostra les matèries sobre les que versen les actuacions iniciades a l’any 2015.
2015
Serveis a les persones
Atenció social
Educació

Convivència

num
24

10,67

8

3,56

7

Salut i tinença animals

11

Serveis funeraris

16

Mercats i comerç

1

Subministraments
Lleure i esport

Policia municipal

Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària

Gestió de la informació

Procediments administratius
Tresoreria

Urbanisme i Habitatge
Disciplina

Contaminació acústica
Llicències
Habitatge

Immobles abandonats
Urbanisme

Ocupacions molestes
Via Pública

Espai Públic

Multes de trànsit

Circulació de Vehicles
Transport públic

%

1

3,11

4,89

0,44
7,11

1

0,44

4

1,78

0,44

4

1,78

2

0,89

10

3

1

4,44

1,33

0,44

5

2,22

9

4,00

19

3
5

2
1

1

26

3

5

8,44

1,33
2,22

0,89
0,44

0,44

11,56

1,33

2,22

Ús de l’espai públic

23

10,22

Residus i neteja viària

12

5,33

Infraestructura Urbana
Altres
Altres

Altres administracions

1

9
8

225

0,44

4,00
3,56
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Actuacions tancades al 2015
Dels 181 expedients tancats durant el 2015, dos provenien de l’any 2013, i quaranta cinc del 2014,
pendents encara de l’informe de l’ajuntament i que no s’han pogut resoldre fins aquest any

TOTALS

Arxiu

Existeix greuge

Intermediació

Resolt durant Tramitació

No existeix greuge

Suspensió

Renúncia

Trasllats

No admissió

Provinents del 2013

Serveis a les persones
Atenció social
Educació
Convivència
Salut i tinença animals
Subministraments
Serveis funeraris
Cultura
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària
Gestió de la informació
Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Llicències
Habitatge
Immobles abandonats
Urbanisme									
1

1

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

1				

1

0

2

Altres
Altres
Altres administracions

0

0
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TOTALS

Arxiu

Existeix greuge

Intermediació

Resolt durant Tramitació

No existeix greuge

Suspensió

Renúncia

Trasllats

No admissió

Provinents del 2014

Serveis a les persones
Atenció social		
2
1			
1				
4
Educació								
2		2
Convivència			1
1
2					
4
Salut i tinença animals
1									
1
Subministraments							
1			
1
Serveis funeraris					
2			
6		
8
Cultura
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària			
Gestió de la informació

1							
1

Urbanisme i Habitatge
Disciplina						
3		2		5
Contaminació acústica						
1				
1
Llicències			1							
1
Habitatge
1									
1
Immobles abandonats								
1		1
Urbanisme			1
1						
1
Espai Públic
Multes de trànsit			
1		2
1		5		9
Circulació de Vehicles						
1				
1
Transport públic
Ús de l’espai públic					
1			
1		
2
Residus i neteja viària						
1				
1
Policia municipal				
1						
1
Centres Cívics											
Altres
Altres
Altres administracions

2

2

6

2

7

8

1

17

0

45
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TOTALS

Arxiu

Existeix greuge

Intermediació

Resolt durant Tramitació

No existeix greuge

Suspensió

Renúncia

Trasllats

No admissió

Provinents del 2015

Serveis a les persones
Atenció social		
9
2		6
1		2
2
22
Educació		
3							
4
7
Convivència		
1								1
Salut i tinença animals		
1			
3			
5		9
Subministraments
1					
1				2
Serveis funeraris								
11		
11
Cultura						
1				1
Lleure i esport								
1		1
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial								
3		3
Gestió Tributària
3							
1		4
Gestió de la informació
1			
1						2
Procediments administratius				
1						1
Tresoreria i intervenció						
1				1
Urbanisme i Habitatge
Disciplina						
Contaminació acústica					
Llicències			1
Habitatge
1				
Immobles abandonats			
Espai Públic
Multes de trànsit			
1		4
Circulació de Vehicles					
Transport públic						
Ús de l’espai públic
2				
7
Residus i neteja viària						
Policia municipal				
Altres
Altres
Altres administracions

1
1
10

1

2		3		10
1		
2		3
3		
4		
16
3
1		
4

4								5
7								8
26
3
2
22
14
1
50
6
134
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TOTALS

Arxiu

Existeix greuge

Intermediació

Resolt durant Tramitació

No existeix greuge

Suspensió

Renúncia

Trasllats

No admissió

Total de tancats durant el 2015

Serveis a les persones
Atenció social		
11
3		6
2		2
2
26
Educació		
3						
2
4
9
Convivència		
1
1
1
2					5
Salut i tinença animals
1
1			
3			
5		
10
Subministraments
1					
1
1			3
Serveis funeraris					
2			
17		
19
Cultura						
1				1
Lleure i esport									
1
1
Policia municipal				
1
2					3
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial								
3		3
Gestió Tributària
3							
1		4
Gestió de dades
1			
1						2
Procediments administratius				
1						1
Tresoreria i intervenció						
1				1
Urbanisme i Habitatge
Disciplina						
1
Contaminació acústica						
1		
16		
17
Llicències			2					
1		3
Habitatge
2									2
Immobles abandonats								
2		2
Urbanisme			1						
1
2
Espai Públic
Multes de trànsit		
1
1		6
3		8		19
Circulació de Vehicles						
1				1
Transport públic						
1		
2		3
Ús de l’espai públic
2				
7
3		
5		
17
Residus i neteja viària					
1
4
1			 6
Centres Cívics					
1					1
Altres
Altres
Altres administracions

1
1
12

4								5
7								8
28
9
4
30
22
2
67
67
181
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Sentit dels expedients
tancats durant el 2015
Dels 181 expedients que no s’han acabat admetent a tràmit o tancats durant l’any 2015, s’ha considerat que no hi havia greuge en un 16.57% i el Síndic ha resolt un 37,02% dels expedients amb
greuge.
No admissió

12

Trasllats

28

Renúncia

9

Suspensió

4

No existeix greuge

30

Resolt durant Tramitació

22

Intermediació

2

Existeix greuge

67

Arxiu

7

Arxiu 3,87%

No adhesió 6,63%

Trasllats 15,47%
Existeix greuge 37,02%

Renúncia 4,97%
Suspensió 2,21%

Intermediació 1,10%
Resolt durant Tramitació 12,15%
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No existeix greuge 16,57%

DADES 2015

Resolucions a favor
de la ciutadania
La suma de les resolucions amb greuge, les intermediacions i els expedients que s’han resolt a
favor de la ciutadania durant el temps de tramitació del Síndic, son un 75.21% en comparació amb
el 24.79% dels expedients, en que l’actuació municipal ha estat ajustada a dret i el Síndic ha desestimat les queixes.

No existeix greuge 24,79%

Existeix greuge
+ intermediació
+ Resolt durant tramitació
75,21%
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Recomanacions fetes a l’ajuntament
Sigui quin sigui el sentit de la resolució dels 181 expedients tancats, el Síndic a emès recomanació
o suggeriment en 77 ocasions, a la següent taula podem veure el tema sobre el que versen.

Serveis a les persones
Atenció social
Educació
Salut i tinença animals
Serveis funeraris
Lleure i esport
Economia i serveis centrals
Responsabilitat patrimonial
Gestió Tributària
Urbanisme i Habitatge
Disciplina
Contaminació acústica
Llicències
Immobles abandonats
Espai Públic
Multes de trànsit
Transport públic
Ús de l’espai públic
Residus i neteja viària
Policia municipal

Núm.			
Recomanacions
S’accepta
No s’accepta

5
2
6
17
1
3
1

1
1

1

1
2

1

2
17
1
2
10
2
6
1
1
77

Pendent de
resposta

5
3
17
1
2

2
17
1
2
3
2
2
1

3

4

2

2

11

9

1
57

Recomanacions acceptades 14%

Recomanacions
no acceptades 12%

Recomanacions
pendents 74%
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Nombres totals dels 10 anys
Finalment en aquesta taula podem veure les actuacions fetes pel Síndic en els 10 anys d’existència
de la Institució, s’han atès 9976 persones i s’han emès un total de 467 recomanacions a l’Ajuntament.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 TOTAL

Atencions

636

716

841

907

912

1051

1098

1129

1208

1478

9976

Actuacions obertes

123

140

170

134

127

185

196

183

198

225

1681

Actuacions resoltes

92

121

158

159

126

185

174

183

175

181

1554

Recomanacions

12

30

24

51

44

54

42

67

66

77

467

Atencions

Actuacions obertes

1600

300

1200

200

800
100

400
0

‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

0

‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10

Actuacions resoltes

Recomanacions

200

100

100

50

0

‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

0

‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
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Provinença de les actuacions obertes
Si sectoritzem les 225 queixes iniciades a l’any 2015, observem que el Districte 1 ha fet arribar un
32.89% de les actuacions, coincidint amb el districte amb major nombre d’habitants de la ciutat, i
també és la ciutadania que ho té més proper.
2015
DISTRICTE 1 (Centre-Sant Oleguer)

74

DISTRICTE 2 (Creu Alta-Can Puiggener)

25

DISTRICTE 3 (Ca N’Oriac-Nord-Sant Julià)

28

DISTRICTE 4 (Concòrdia-Can Rull)

18

DISTRICTE 5 (Gràcia-Can Feu)

22

DISTRICTE 6 (Creu Barberà-Sud)

21

DISTRICTE 7 (La Serra-Est)

3

D’OFICI

7

FORA DE SABADELL o DESCONEGUT

27
225

FORA DE SABADELL o DESCONEGUT 12,00%
D’OFICI 3,11%
DISTRICTE 7
(La Serra-Est) 1,33%

DISTRICTE 1
(Centre-Sant Oleguer) 32,89%

DISTRICTE 6
(Creu Barberà-Sud) 9,33%

DISTRICTE 5
(Gràcia-Can Feu) 9,78%

DISTRICTE 4
(Concòrdia-Can Rull) 8,00%

DISTRICTE 2
(Creu Alta-Can Puiggener) 11,11%
DISTRICTE 3
(Ca N’Oriac-Nord-Sant Julià) 12,44%
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Aquestes actuacions separades per el tema del que versen ens permeten observar que la majoria
de queixes arribades sobre les concessions dels serveis funeraris provenen del districte 1, les
19 queixes de contaminació acústica també han estat iniciades per la ciutadania del Centre/Sant
Oleguer, i que les només 3 queixes del districte 7 (La Serra/Est), son dues d’atenció social i una
multa de trànsit.
2015
		D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 FORA DE SABADELL
									
o DESCONEGUT D’OFICI
Serveis a les persones
Atenció social

Educació

Convivència

24
7

8

									
3

4

2

1

1

Salut i tinença animals

11

2

Serveis funeraris

16

9

Subministraments

Lleure i esport

Mercats i comerç

Policia municipal

Economia i serveis centrals

Responsabilitat patrimonial

Gestió Tributària

Gestió de la informació

Procediments administratius

Tresoreria

Urbanisme i Habitatge

Disciplina

Contaminació acústica

Llicències

Habitatge

Immobles abandonats
Urbanisme

Ocupacions molestes

Via Pública

Espai Públic

Multes de trànsit

Circulació de Vehicles

Transport public

Ús de l’espai públic

Residus i neteja viària

Infraestructura Urbana
Altres

Altres

Altres administracions

1

1

1

4
4

1

1

3

1

1

1

5

2

1

1

2

3

2

1

1

1

2

1

2

2

1
26
3

5

23

1

4

4
1

3

12

7

9

3

2

74

25

1

8

225

4
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1

4

2

1

1
1

1

3

3

2

1

4

2

3

1

3

2
2
1

1
1

2

1

1

1

1
5

2

1
1

1

19

5

2

1

2

1

1

19
9

2

2

1

10
2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

3

3

1

5

1

2

28

3

1

2

6

3

2

2

1
18

22

1

1

7
1

1

1

21

2

3
3

1

27

7

ACOMPLIMENT
DE LA CARTA
DE SERVEIS

ACOMPLIMENT DE LA CARTA DE SERVEIS

Indicadors, avaluació
i seguiment de qualitat del servei
En aplicació de la Carta de Serveis que es va dotar el Síndic Municipal, en vigor des del dia 2 de
gener de 2012, a continuació s’especifica el seguiment de qualitat del servei i el grau de compliment dels compromisos de la mateixa, a tenor dels articles 18 i 19.
En quan al seguiment de qualitat, el Síndic no ha rebut cap queixa sobre 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 14,38 dies. El termini que fixa la Carta determina que aquest no serà
superior a 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de l’escrit, per tant, no s’ha
acomplert el primer termini.
b) La mitjana de temps des de la comunicació de l’admissió a tràmit fins la sol·licitud d’informe
ha estat de 10,42 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 2015, de 85,22
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 que ha assistit el personal del Síndic, ha estat de:
-

Jornada XXV anys de Síndics locals a Catalunya.
Formació d’agents Antirumors a Sabadell
Jornada: Accés a drets i eines per combatre el racisme
Jornada Síndic de Catalunya: Coacció administrativa
Curs sobre diversitat religiosa
Trobada de ciutats defensores de DDHH a Santa Coloma de Gramenet
Jornada Síndic de Catalunya: Llei de seguretat ciutadana
Conferència sobre transparència a Municipàlia
Curs de preparació d’atenció als refugiats
X Jornades de formació del Forum de Síndics, Síndiques, defensors i Defensores
de Catalunya

e) El nombre de personal en pràctiques al Síndic ha estat de una persona, en pràctiques de
Dret, i una persona en tasques administratives, dins el programa Esqueix, d’inserció laboral de l’Associació ANDI Down.
f) Durant el 2015 s’han obert 7 expedients d’ofici, que es detallen en aquesta memòria, així
com l’estat en que es troben.
g) Finalment, el darrer indicador de la Carta de Serveis és el impacte del Síndic als mitjans de
comunicació. En aquest punt, s’han emès 5 notes de premsa i s’han difós 147 piulades
durant el 2015, tot amb la voluntat de fomentar el dret a una bona administració.
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A la vista dels indicadors, es pot concloure que el grau de compliment de la Carta de Serveis
durant el 2015, ha estat òptim atenent als indicadors de seguiment en tots els punts menys en el
primer punt, en el que l’any passat també es va sobrepassar els 10 dies, i per això s’ha fet una revisió dels 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, i hem pogut saber que la mitjana augmenta
degut als expedients que finalment no s’admeten a tràmit, en el que l’estudi que en fem requereix
de mes temps.
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L’anàlisi de les queixes es presenta en aquest capítol de l’informe anual que elabora el Síndic, estructurat en quatre blocs que agrupen temàticament les queixes més recurrents que les persones
han dirigit a la institució durant l’any 2015, així com les resolucions que ha adoptat el Síndic respecte a expedients d’anys anteriors.
El contingut de cada capítol es corresponen en les quatre gran àrees de Servei a les persones;
economia i procediment; urbanisme i habitatge; i espai públic.

1. Serveis a les persones
1.1. Atenció social
Totes les persones tenen dret a rebre els serveis socials d’acord a les seves necessitats. L’Estatut
d’autonomia de Catalunya estableix que la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials públics d’assistència primària són matèries que han de ser objecte de
la competència municipal. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local estableix que els Ajuntaments han d’exercir en tot cas competències en
l’avaluació i formació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació
o risc d’exclusió social.

Els serveis socials són qualificats legalment com a servei públic
d’accés universal, garantit a totes les persones
i la principal llei reguladora dels serveis socials, que proclama i fa efectiu el principi de la seva universalització, és la llei catalana 12/2007, de serveis socials. En l’entorn actual de crisis econòmica i
de creixement alarmant de l’exclusió social, aquest plantejament d’universalitat dels serveis socials
en fa créixer exponencialment la demanda i posa molta tensió als serveis socials municipals, i per
tant, al actors que estan a primera línia, els treballadors i treballadores socials en pateixi la pressió,
per tant, des d’aquí vull manifestar el meu reconeixement explícit a la tasca que realitzen sense
deixar de recomanar a l’Ajuntament que són un col·lectiu a qui cal formar i dotar d’eines necessàries.
En la secció d’atenció social, el Síndic ha rebut 24 queixes durant el 2015. A banda, ha rebut, com
cada any en aquesta matèria, un gruix important de peticions d’informació i derivacions que s’han
resolt després de l’assessorament de l’Oficina del Síndic. Les queixes en aquest àmbit tracten
novament de les demores i insuficiències de prestacions d’assistència socials (RMI); els retards
en el reconeixement i la revisió de la discapacitat; i la dificultat d’informació o d’accés a serveis i
prestacions. Atès la distribució competencial entre l’Ajuntament i la Generalitat, s’han traslladat 8
expedients al Síndic de Catalunya per ser-ne el competent. Altres queixes, han estat tractades com
a expedients resolts durant la tramitació després de la intervenció del Síndic, o assessoraments,
a ciutadans i ciutadanes que havien demanat la intervenció del Síndic i que finalment han estat
orientats sobre els seus drets, i derivats al seu centre d’atenció social.
TRAMITACIÓ RMI.- Una de les funcions en què els ajuntaments poden intervenir a través dels
serveis socials bàsics, és en la tramitació dels ajuts de renda mínima d’inserció, no en canvi de
l’atorgament i el finançament, del qual n’és competent la Generalitat de Catalunya. En l’actual situació de crisi moltes persones depenen d’aquests ajuts com a única font de subsistència, per la qual
cosa el Síndic continua rebent nombroses queixes respecte a la tramitació de la RMI -competència
municipal- i queixes respecte l’atorgament, que trasllada al Síndic de Catalunya. Durant el 2015
s’han resolt dues queixes respecte la tramitació. En la primera (2015SDGR00126) el ciutadà mani-

INFORME 2015 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 45

INFORME DEL SÍNDIC

festava que va sol·licitar la RMI i no se li va fer efectiva. Una vegada estudiat el cas el Síndic resolt
que no existeix greuge per part de l’Ajuntament de Sabadell, en quan a la tramitació del procediment, atès que de l’informe aportat per l’Ajuntament es desprèn que no es compleixen els requisits
per a ser-ne beneficiari. En concret, ha quedat de manifest que les menors de la família, havien
presentat un alt grau d’absentisme escolar; alhora que el matrimoni, que presenta dificultats per a
trobar ocupació, no s’ha vinculat amb el servei d’inserció laboral. Es per això que es considera que
l’actuació municipal ha estat ajustada a dret i es desestima la queixa presentada.
En la segona queixa (2015SDGR00087) el ciutadà va manifestar que havia fet una sol·licitud per
la RMI al CAP La Serra en data 30/10/2014, però des de l’Ajuntament no li havien tramitat fins el
15/04/2015. Un cop sol·licitada la informació a l’Ajuntament, es resol que no existeix greuge ja
que en un primer moment el promotor de la queixa superava el llindar econòmic per ser beneficari
d’aquesta prestació, a més de no complir amb el requisit de 2 anys de residència continuada a
Catalunya. Per aquests motius, en un primer moment la treballadora social no va tramitar la RMI,
atès que no es reunien els requisits legalment previstos. En la segona data quan ja es compleixen
amb els requisits necessaris, des de Serveis Socials es dona un nou impuls a l’expedient. El Síndic
decideix resoldre sense greuge atès que la tramitació del procediment s’adequa a la normativa i
no s’ha produït una vulneració dels drets del ciutadà.
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.- En la queixa 2015SDGR00002, el ciutadà manifesta que la seva filla,
amb un grau de discapacitat reconegut del 85%, rep atenció domiciliària 2 dies per setmana, des
de l’any 2010. La major part d’aquests anys, manifesta que han rebut l’atenció a càrrec de la mateixa persona cuidadora, però en el darrer trimestre del 2014, exposa que la persona canvia quasi
diàriament, amb la conseqüent adaptació que això suposa, tant per la seva filla, com per tota la
família. Amb la intervenció del síndic l’expedient va quedar resolt en tràmit, ja que l’Ajuntament va
assumir les irregularitats que havia manifestat el pare. Les parts van convenir nous horaris i un perfil
de treballadora familiar adaptat a les necessitats de la filla.
SERVEI ASSISTÈNCIA A PERSONES GRANS.- En aquest expedient (2015SDGR00072) la ciutadana denunciava que l’Ajuntament no li havia concedit l’ajut d’assistència en les tasques domèstiques. Afirmava que és una persona gran que viu sola i que té unes limitacions físiques -a causa
de les malalties que pateix- que li impedeixen dur a terme les activitats de neteja de casa seva
amb normalitat. Una vegada emès l’informe per part de l’Ajuntament es posa de manifest que la
persona no viu sola, sinó amb el seu marit i un fill de 45 anys. Una vegada estudiat el cas, el Síndic
determina que no existeix greuge atès que no es reuneixen els requisits establerts legalment per
ser beneficiaria del Servei Auxiliar de la llar. Aquest només es concedeix a persones que viuen
soles i que tenen reconegut un grau de dependència i, només com a servei complementari al servei
de Treballadora Familiar (que és un servei d’atenció personal per a les activitats de la vida diària). La
promotora de la queixa no té reconegut cap grau de dependència a més que consta que no viu sola.
És per tot que el Síndic en desestima la queixa. No obstant, desprès de visitar personalment la ciutadana, el Síndic, posa en coneixement de l’Ajuntament, la situació de manca d’higiene de l’habitatge.
SERVEI TELEASSISTÈNCIA.- En la queixa 2015SDGR00150, on la ciutadana addueix que necessita el servei de teleassistència gratuït, el Síndic considera que no existeix greuge. Atès els ingressos de la ciutadana li correspon abonar mensualment 8,47€ pel servei de Teleassistència (TLA).
Per a poder concedir excepcionalment la gratuïtat en qualsevol dels serveis d’atenció domiciliària,
la mateixa ordenança preveu que: “el beneficiari d’algun dels serveis regulats en aquesta ordenança, que no estigui exempt de pagament, podrà acollir-se a unes condicions especifiques en
aquells casos en els quals concorrin circumstàncies excepcionals que comportin una situació de
risc social i/o sanitari greu. Aquesta situació serà temporal i revisable, i haurà d’estar degudament
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justificada a través d’informe social emès pel tècnic/a corresponent”. Per tant, un cop estudiada la
situació, l’Ajuntament considera que no està en una situació de risc social o sanitari greu que justifiqui la concessió de l’exempció en el pagament. La ciutadana també al·legava que requereix del
servei de teleassistència, com a conseqüència d’una caiguda a la via pública. Però el Síndic va recordar a la ciutadana que en cap cas, una exempció en el pagament d’un preu públic, ha de servir
per a compensar a la ciutadana del greuge que considera que ha patit per culpa de l’Ajuntament
de Sabadell i que s’ha resolt desfavorablement per als seus interessos.
Finalment, destacar que a banda d’aquests expedients, el Síndic n’ha resolt un total de 26, dels
quals 22 corresponent al 2015 i 4 provinents del 2014

1.2. Educació
L’Estatut d’autonomia de Catalunya inclou en l’àmbit de les competències municipals, la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en
els centres públics i concertats de terme municipal, el manteniment i l’aprofitament dels centres
públics fora de l’horari i el calendari escolar. Tot i que l’educació es bàsicament una competència
de la Generalitat, l’Ajuntament també hi té responsabilitats i capacitats significatives, de manera
que pot formular i desenvolupar polítiques pròpies en aquesta matèria. No podem oblidar que totes les persones tenen dret a l‘educació de qualitat, i a accedir-hi en condicions d’igualtat. També
destaca, la competència municipal de participació en la vigilància de l’escolaritat obligatòria, que
es concreten en la col·laboració amb l’administració educativa en el procés de selecció l’admissió
d’alumnes (matriculació) i alhora de vetllar per l’assistència efectiva dels alumnes a les escoles
(normalment, des dels serveis socials i les policies locals), la participació municipal en el procés de
matriculació, que pot ser més o menys intensa segons la voluntat d’implicació i habilitat municipal,
és un factor molt important per impulsar polítiques d’integració en l’àmbit local.
Les queixes d’aquest any relacionades amb l’educació han estat 7 i versen sobre problemàtiques
similars a anys anteriors, de les quals se n’ha donat l’oportú trasllat al Síndic de Catalunya.
SUPRESSIÓ LÍNIES P3 CAN LLONG. - En concret, cal destacar cinc queixes (2015SDGR0007374-75, 2015SDGR00090 i 2015SDGR00110,) relatives a la sol·licitud per part d’un grup de mares i
pares que denunciaven que hi havia 25 nen/es aproximadament, que denunciaven que no podrien
ser escolaritzats a l’escola Mas Boadella, ni a cap centre del barri de Can Llong per l’augment de
sol·licituds. Segons denunciaven les famílies, els veïns/es del barri no podien accedir cap de les
tres escoles de Can Llong i hauran de cursar tots els estudis fora d’ell. Per manca de competència per part del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell es dóna trasllat de l’expedient al Síndic
de Catalunya.

1.3. Serveis funeraris
La legislació de règim local inclou els cementiris i els serveis funeraris a la llista de sectors que han
de ser objecte de competència municipal. A més, el cementiri és un servei mínim obligatori a tots
els municipis. L’abast de les competències municipals és diferent segons si es tracta del servei de
cementiri o dels serveis funeraris. Com que legalment és un servei mínim obligatori, els ajuntament
són responsables d’assegurar-ne la seva existència i la seva prestació continuada. El cas del serveis funeraris és diferent, ja que no constitueixen formalment un servei públic. La seva legislació
sectorial defineix els serveis funeraris com un servei essencial d’interès general, l’establiment i
prestació del qual ha de ser autoritzat pels ajuntament. Les ordenances municipals regulen els
requisits i les característiques generals amb que s’hauran de prestar. També s’atribueix legalment
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als ajuntaments la responsabilitat de garantir la prestació de serveis funeraris a les persones que
no disposen de recursos econòmics per poder sufragar el seu cost. Amb tot,

el Síndic vol destacar l’alt preu que suposa morir-se, atès la
regulació actual i que impedeix alhora, la manca de competència,
malgrat ser un sector liberalitzat.
El Síndic també vol destacar la necessitat existent de recursos i eines per garantir la prestació
adequada del servei funerari atès el creixent pluralisme religiós i cultural present a la nostra ciutat.
Això comporta trobar solucions per a pràctiques funeràries i espais en els cementiris apropiats a
costums i creences diversos, sempre amb el compliment obligat de la normativa sanitària.
En l’apartat de serveis funeraris el Síndic ha rebut 16 queixes durant el 2015. Arrel d’una queixa,
i de la repercussió mediàtica, són moltes les persones que han presentat una queixa denunciant
que des de la concessionària Torra, SA, se’ls reclama la renovació de la concessió, atorgada entre
els anys 1955 i 1988. En concret durant el 2015, s’han registrat 16 queixes relatives a aquesta problemàtica 2015SDGR001-7-15-21-22-24-25-33-42-69-86-113-119-166-191-199.
LIMITACIÓ TEMPORAL CONCESSIÓ FUNERÀRIA.- Arrel d’una queixa presentada l’Oficina del
Síndic l’any 2013 (2013SDGR00178) es va considerar que l’Ajuntament vulnerava els drets dels
ciutadans i ciutadanes amb la interpretació que feia sobre el termini de les concessions atorgades
sobre drets funeraris. A partir de llavors,

el Síndic no ha cessat d’insistir tant al govern anterior com a
l’actual, advertint que denunciarà els fets on calgui per defensar
els drets dels ciudatans i ciutadanes.
L’Ajuntament considera que aquelles concessions de tombes atorgades entre els anys 1955 i 1988,
van ser atorgades per un màxim de 50 anys. A criteri del Síndic no és possible invocar la limitació
temporal dels 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- atès que en cap cas no es referia al règim de
concessions de béns de domini públic, sinó a les concessions administratives per la gestió indirecta dels serveis públics, inaplicable al supòsit que ens ocupa de concessió de domini públic.
Igualment, no és possible aplicar, com afirma l’Ajuntament, les limitacions temporals que es deriven
del Reglament de Patrimoni de les entitats locals Decret 336/88 de 17 d’octubre, on a l’article 61 c)
limita a 50 anys la durada de les concessions de domini públic, i que va entrar en vigor el 3 de desembre de 1988, ja que es tracta d’una norma apareguda 20 anys després de la concessió objecte
d’aquesta queixa. Per tant, no es pot aplicar retroactivament en perjudici dels drets subjectius adquirits pels titulars d’aquest títol, i sense que el propi Reglament estableixi la seva aplicació retroactiva. L’Ajuntament ha manifestat que no pot acceptar la recomanació del Síndic perquè, segons
manifesta, ha posat en valor l’interès general del conjunt de la ciutadania, per sobre de l’interès
particular i continua defensant la limitació temporal dels 50 anys a les concessions funeràries atorgades del 1955 al 1988 a l’empara del Reglament de béns dels ens locals de l’any 1955.
En totes les resolucions el Síndic ha donat la mateixa argumentació, reproduïda ad supra, i que es
pot sintetitzar en l’esquema següent.
1. hi ha la creença popular que les concessions funeràries són títols de propietat perquè la
gent ho hereta de pares a fills
2. a aquest fet, cal sumar-hi que fins ara MAI l’Ajuntament havia exigit la renovació de la concessió per 50 anys.
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3. l’Ajuntament d’un temps ençà, aquelles concessions dels anys 1960 que presumiblement
han vençut pel transcurs de 50 anys, n’està exigint la renovació
4. El Síndic està disconforme amb aquest criteri perquè

a. als anys 60, no hi havia cap regulació específica que limités
les concessions funeràries a 50 anys
b. fins l’any 1988, la normativa no fixa enlloc que el termini màxim per les concessions
funeràries a Sabadell hagi de ser de 50 anys
c. per tant, abans del 88 , cal entendre que les concessions eren a perpetuïtat, és a dir
a 99 anys.
d. L’Ajuntament aplica el límit temporal dels 50 anys, agafant-se a un Decret del 1955
que limita les concessions administratives per la gestió indirecta dels serveis públics,
que res té a veure amb les concessions de domini públic de les sepultures.

5. La interpretació que fa el Síndic no és gratuïta, ni improvisada,
sinó argumentada i recolzada per nombroses sentències, en
especial, un cas idèntic a Santa Coloma de Gramanet on el TSJC
va donar la raó. I remarcar que és doctrina jurisprudencial
6. L’Ajuntament què al·lega:
a. Que les normes són interpretables
b. Que si algun ciutadà vol queixar-se que vagi al contenciós
c. Que l’Ajuntament mira el bé comú.
7. L’Ajuntament no ha aportat fins ara, ni una sentència que avali la seva posició.
Afegir que aquesta problemàtica, amb la que òbviament van topar altres ajuntaments, s’ha resolt
a favor de la ciutadania. Sense anar més lluny, la veïna ciutat de Terrassa, l’any 2011 va dictar una
instrucció interna on s’establia:

Finalment, destacar que a banda d’aquests expedients, el Síndic n’ha resolt un total de 19, dels
quals 11 corresponen al 2015 i 8 provenen del 2014.
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1.4. Convivència
La ciutat ha de ser el marc on els ciutadans i les ciutadanes trobin garantits els drets fonamentals
i les llibertats pú¬bliques reconegudes en la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i en la resta de la legislació vigent (…). El
Síndic troba a faltar una Carta de la Ciutadania que defineixi un pacte cívic que reforci l’exercici
d’una ciutadania lliure, crítica i participativa en la vida democràtica, amb la impli¬cació en la cultura pròpia i el respecte a la diversitat, amb drets i deures, en el àmbits econòmic i social, el de la
cultura i el lleure, el del medi ambient, el de la seguretat i el de la informació. Un pacte cívic amb
vo¬cació de fomentar el sentiment d’estima vers la ciutat i de bastir els fonaments d’un projecte
comú. La Carta que posseeixen moltes ciutats, és una eina de divulgació pedagògica i de promoció i defensa dels drets, deures i compromisos que fonamenten la con¬vivència i la cohesió social,
origen i futur de les ciutats.
En aquest bloc, s’engloben expedients propis de convivència i també d’altres que bé podrien estar
tractats com a temes de disciplina urbanística o qüestions de contaminació acústica o ambiental,
no obstant, s’han decidit englobar en aquest apartat perquè en la majoria d’ells s’entreveu un problema de convivència latent, que va més enllà de propi focus de les molèsties. També hi ha queixes
que provenen de ciutadans que denuncien un altre veí o es denuncien mútuament. En cada cas cal
veure quin nivell d’intervenció municipal s’ha d’exigir, ja que en principi, cap activitat de la ciutat és
aliena a la intervenció municipal. En l’àmbit convivencial, el Síndic proposa la figura dels educadors
o educadores socials en els districtes, per evitar, prevenir i gestionar aquells conflictes que afecten
o venen provocats per una comunitat concreta, principalment al barri de Canpuiggener.
En aquesta secció de convivència, el Síndic ha rebut 9 queixes durant el 2015, i un gruix important
d’elles es deriva d’una manca d’actuació per part de l’Ajuntament, especialment en temes de contaminació acústica i disciplina urbanística. Es tracta de greuges que s’haurien pogut evitar amb
una intervenció eficaç per part de l’ens local.
NENS JUGUEN A PILOTA.- En la queixa 2015SDGR00142, la ciutadana va manifestar que pateix
molèsties pels usuaris de la plaça del carrer Sarasate, i en concret, denúncia que els nens juguen
a pilota contra els edificis, que trenquen vidres, i tiren pedres i els ratllen els vehicles aparcats.
Una vegada estudiat el cas i amb l’informe municipal corresponent, el Síndic considera que no
existeix greuge. En primer lloc, segons l’informe emès per la Policia Municipal “[...] són quinze les
actuacions registrades a la plaça del c. Sarasate, on s’han realitzat identificacions i en tres ocasions, s’ha localitzat nens jugant”. Per tant, d’aquest fet s’infereix que s’ha intervingut per part de
l’Ajuntament per intentar reduir les molèsties en repetides ocasions, tenint en compte que la unitat
policial assignada a aquesta zona és l’encarregada de la vigilància del districte de forma genèrica
i per aquest motiu la freqüència de pas depèn de les circumstàncies del servei. En segon lloc,
l’infomre estableix que “la problemàtica exposada és recurrent i de molt difícil solució, perquè son
nens petits els que juguen habitualment” alhora “Respecte a la senyalització de prohibició de jugar
a pilota, informar-vos que no es pot denunciar per aquest fet, atès que aquesta infracció no es troba
recollida com a tal en cap normativa”. El Síndic va desestimar la queixa presentada ja que entén
que amb l’actuació municipal no s’ha vulnerat el dret a una bona administració, en tant que s’ha
portat a terme per part del consistori i els seus agents, les actuacions corresponents per intentar
reduir les possibles molèsties, causades per l’incivisme. No obstant, amb la seva resolució, el

Síndic va recomanar a l’Ajuntament que posi en marxa
programes tipus “Patis oberts”
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com ja es fa en d’altres localitats catalanes (Barcelona, Salt, Terrassa, Molins de Rei, Berga, Girona,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, etc.) que permeten a les escoles locals mantenir oberts
els seus patis en horaris fora dels escolars (tardes i caps de setmana) perquè els infants i adolescents puguin evitant causar molèsties. En aquests patis, a més, es programen activitats d’esports,
de llengües, etc., per ser també una continuació de l’aprenentatge de cultura, valors, etc.. Cada
vegada son més les localitats que incorporen aquests programes a la vista dels bons resultats.
Alhora el Síndic reivindica, la figura dels Agents Cívics o educadors socials per difondre les ordenances municipals que estableixen les normes de civisme, bons costums i convivència ciutadana a
través de campanyes informatives i educacionals, i de l’adequat seguiment en el seu compliment.
PROBLEMES DE VEÏNATGE.- L’Oficina del Síndic també va atendre en nombroses ocasions
(2015SDGR00124) una família, que adduïa problemes de convivència amb una veïna per amenaces constants als seus fills menors, cada vegada que aquests passaven enfront del seu habitatge.
El Síndic es va entrevistar amb la família, i a la vista de la situació dels menors, va decidir donar
trasllat de l’expedient al Síndic de Catalunya.
La queixa 2015SDGR00197, també de conflictes entre veïns i veïnes, tracta la disconformitat de la
ciutadania en l’actuació municipal per les molèsties per soroll que li ocasionen els veïns que viuen
damunt del seu immoble, a la Carretera de Prats. El Síndic ha sol·licitat informe, que resta pendent
a data de tancament d’aquest informe. En la mateixa situació procedimental es troba l’expedient
2015SDGR00223, corresponent a una queixa admesa a tràmit on la ciutadana manifesta les molèsties i el malestar que li provoquen els hàbits i conductes d’altres veïns i veïnes.
En total s’han resolt 3 expedients relatius a convivència dels quals 2 corresponen al 2015 i 4 al 2014.

1.5. Salut
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha reformulat els principis sobre els drets dels ciutadans en
relació amb el medi ambient de forma que totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, d’acord amb els estàndards i els nivells de protecció que
determinen les lleis. També tenen dret a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions
d’igualtat, i tenen el deure de fer-ne un ús responsable i evitar-ne el malbaratament.

Totes les persones tenen dret a la protecció davant
de les diferents formes de contaminació,
d’acord amb els estàndards i els nivells que determinen les lleis. També tenen el deure de col·laborar
en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents
formes de contaminació, amb l’objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les generacions futures.
En aquest apartat s’han rebut 6 queixes per les repercussions en la salut dels veïns i veïnes que
provoquen els immobles abandonats. També podríem incloure en aquest bloc les queixes relatives
a la contaminació acústica que posen en perill la salut de les persones, malgrat que aquestes configuren un apartat dins de l’àrea d’urbanisme i habitatge d’aquest informe. També s’ha traslladat
una queixa al Síndic de Catalunya, relacionat amb un brot de legionel·la que va aparèixer a Sabadell, que va denunciar un ciutadà.
PLAGUES.- Un exemple és el cas d’un solar al carrer Sardà on dos veïns van presentar una queixa
pels mateixos motius (2015SDGR00044 i 2015SDGR00217). Segons van posar de manifest, l’estat
d’abandonament de l’immoble contigu al seu habitatge, provoca que el lloc estigui infestat de rosegadors. El Síndic, després d’estudiar el cas, i visitar personalment el lloc dels fets, va resoldre que
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hi havia greuge ja que de l’informe municipal es desprenia que l’administració era coneixedora de la
situació des de l’any 2009, quan ja es va fer una actuació per part de Salut, actuacions que s’han anat
repetint durant el 2013 i 2014 de desratització a la zona, actuacions que no han fet desaparèixer el
problema, que continuen patint els veïns i veïnes. L’art. 47 de la Constitució espanyola de 1978 afirma

el dret de tothom a un “habitatge digne i adequat”. I alhora insta els
poders públics a promoure les condicions per fer efectiu aquest dret.
La Constitució i el vigent Estatut d’autonomia de Catalunya no solament reconeixen el dret a accedir a un habitatge, sinó també que aquest sigui digne i adequat, de manera que no podrem
parlar d’un ple reconeixent d’aquest dret si l’habitatge en qüestió no disposa dels mínims requisits
d’habitabilitat que estableix la norma vigent. A més, l’art 189 del DL 1/2005 estableix l’obligació de
tots els propietaris de construccions i instal·lacions de complir amb les deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts legalment, i garantir les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges
i, alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments de vetllar perquè els propietaris compleixin amb
els seus drets legals i puguin ordenar d’ofici o a sol·licitud de la part interessada l’execució de
les obres de conservació necessàries. És per tot que el Síndic va estimar la queixa en tant que
l’administració ha de tramitar el procediment previst a l’efecte amb eficàcia i eficiència, i fent complir la legalitat, sense que això s’hagués produït en el cas concret.
També es va tramitar la queixa 2015SDGR00161 per una plaga de mosquit tigre a la zona del Torrent de la Romeua/carrer Praga, que havia fet la vida impossible durant l’estiu als veïns i veïnes. El
dia 28 d’agost el Síndic va sol·licitar a l’Ajuntament si tenia previst algun tipus d’actuació al respecte
i que n’informés directament a la ciutadana, per si es podia fer alguna actuació al respecte. Estudiat el cas el Síndic va considerar que no s’havia produït greuge en quan al fons de l’assumpte, i
la gestió que s’havia donat a la plaga del mosquit tigre, no obstant, va resoldre que s’havia produït
greuge en quan a la tramitació del procediment ja que es va vulnerar el dret a una bona administració. La ciutadana va intentar contactar via twiter amb l’Ajuntament però no va ser possible, alhora
quan aquest va tenir coneixement dels fets a través de l’oficina del Síndic tampoc va contactar amb
la ciutadana per cap via. El Síndic considera que

l’Ajuntament s’ha d’adaptar a les noves tecnologies i facilitar
la participació dels ciutadans, per qualsevol via. Alhora considera
que l’Administració ha d’acusar recepció dels escrits que presentin
les persones i indicar-hi, si escau, l’òrgan competent per
atendre-les i els serveis que els pot oferir.
L’Administració ha de donar desposta escrita a les qüestions que les persones li plantegin també
per escrit, tant en el marc d’un procediment administratiu, com quan formulin suggeriments, propostes, queixes o demandes d’informació.
La queixa 2015SDGR00204, també denunciava una plaga, en aquest cas de coloms al Passeig
Almogàvers. Igual que l’expedient 2015SDGR173, però en aquest cas a la zona del Polígon del
Merinals. En ambdós casos es denúncia per part dels ciutadans i ciutadanes els problemes que
els generen el gran nombre de coloms, situació que es perllonga en el temps, i segons afirmen,
envers el qual l’Ajuntament no ha pres cap mesura eficaç. Ambdós expedients, es troben pendents
d’informe a data de tancament d’aquesta memòria.
En l’apartat de Salut s’han resolt 4 expedients dels quals 3 corresponen al 2015 i 1 al 2014.
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1.6. Animals
Les queixes sobre animals es refereixen a les sancions imposades als propietaris de gossos, a
poca celeritat i mala gestió d’un cas d’un cadell de gos maltractat que va haver de ser sacrificat;
o la manca de protocols en casos d’abandonaments d’animals. En total, el Síndic ha obert 5 expedients relacionats amb aquest àmbit.
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS SENSE MORRIÓ.- Les queixes provenen de propietaris de gossos que han estat sancionats per l’Ajuntament per incompliment de l’ordenança, i ells
no hi estan conformes. Alguns exemples són l’expedient 2015SDGR00028 i el 2015SDGR00050. En
ambdós els propietaris van ser sancionats per conduir un gos de raça potencialment perillosa sense morrió i no estar conforme amb la sanció. Una vegada estudiat el cas i amb l’informe emès per
l’Ajuntament, el Síndic va considerar -en ambdós casos- que no existia greuge, ja que la raça del
gos quedava inclosa en els que figuren a l’Art.16 de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals
on fixa l’obligatorietat de duu el morrió. En el mateix article, en el seu apartat segon, estableix que
els seus propietaris/es tenen l’obligació de complir, a més de totes les normes específiques per a
gossos i les establertes amb caràcter general per a tots els animals, específicament dur-los lligats
amb corretja curta i amb morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i espais d’ús públic. Segons els informes va quedar acreditat com els
promotors de la queixa no duïen el seu gos amb morrió en el moment en que es van aixecar les
corresponents actes policials. El Síndic va desestimar la queixa per considerar l’actuació municipal
ajustada a dret, i dins dels paràmetres d’equitat i la bona administració.
DEPOSICIONS DE GOSSOS A LA VIA PÚBLICA Es tracta d’una queixa corresponent a l’any 2015
admesa a tràmit on s’addueix la disconformitat amb la sanció imposada per no tenir censat el gos,
i per les defecacions a la via pública. Dins el període d’al·legacions, la ciutadana va presentar com
a plec de descàrrecs, la voluntat recaptatòria de l’Ajuntament com a única motivació de sancionar;
els escassos recursos econòmics de la família, així com que la persona que conduïa el gos és una
persona amb discapacitat. Estudiat el cas, el Síndic va considerar que no hi havia greuge en quant a
la tramitació del procediment i va desestimar la seva queixa per considerar que l’Ajuntament va actuar conforme a dret atès que no recollir els excrements de l’animal està tipificat com a una infracció
a l’Ordenança municipal , i el fet que la persona conductora de l’animal pugui ser una persona amb
discapacitat no pot implicar un supòsit atenuant en l’aplicació de la mateixa. Alhora, l’Ajuntament no
ha sancionat el fet que l’animal no estigués censat, oferint la possibilitat que l’animal es censés degudament tal i com preveu la mateixa ordenança. Per tant, el Síndic va recordar en la seva resolució,
que els gossos han d’anar degudament identificats amb el microxip; han d’estar censats; igualment
han de disposar de targeta sanitària i haver contractat una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil. En casos de gossos especialment perillosos cal dur a més la llicencia administrativa al damunt
la persona propietària o conductora que passegi per la via pública.

Els propietaris o persones posseïdores dels animals, s’han de
comprometre a mantenir neta la ciutat i en bones condicions,
recollint els excrements dels gossos i dipositant-los a les papereres prèviament instal·lades. No
obstant, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que quan fa els controls sobre els animals, hauria
de disposar de mecanismes per poder detectar en el mateix moment aquells gossos que porten
o no el microxip, de forma que en el mateix acte es pogués determinar si la persona propietària
del gos, reuneix els requisits establerts per l’ordenança, el què no sembla lògic, és que en tots els
controls s’aixequin actes a fi que amb posterioritat els propietaris hagin d’aportar la documentació
que acrediti que els gossos porten el xip. Per tant, cal que l’Ajuntament es doti dels mitjans tècnics
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per poder garantir una bona administració als ciutadans i articuli un sistema més àgil a l’actual per
determinar si els propietaris que passegen un gos, compleixen o no la normativa.
MALTRACTAMENT ANIMAL.- 2015SDGR00084 Queixa corresponent a l’any 2015 admesa a tràmit on s’adduïa la mala gestió en el cas d’un cadell de gos maltractat, que finalment va haver de
ser sacrificat. Dues associacions van denunciar el cas al Síndic. Es tracta d’un cas, on l’Ajuntament
retira a un ciutadà –després de múltiples denúncies de veïns i associacions- un dels gossos, però
deixa un cadell que no es retira. El Síndic es pregunta com es possible que es portés a terme la
retirada d’un dels gossos i veient les condicions en les que es trobava l’altre- i a amb les continues
denúncies que es tenien-, no es retirés el cadell en aquell moment, evitant-li possiblement la mort
que va patir al cap de poques setmanes. L’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de
Companyia de Sabadell, en el seu art. 4, és clar a l’afirmar: “Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie.” Després
dels diversos requeriments i inspeccions que es fan en el domicili es posa de manifest que els
animals no tenen garantides aquestes condicions, i és per aquest motiu que va estimar la queixa,
ja que després del seguiment que es fa no s’arriba a entendre que veient l’incompliment dels preceptes legals de l’Ordenança Municipal, com a mínim, en el moment que es fa la retirada del primer
animal, no es porta a terme la retirada de tots els altres animals perquè cessi el patiment. Per tant,
el Síndic va resoldre que s’havien vulnerat els drets dels animals i el dret a una bona administració
en tant que no es va portar a terme d’una manera ràpida, eficaç i eficient la retirada dels animals
havent, possiblement, pogut salvar la vida del cadell que desgraciadament al cap de poc va morir.
Finalment va recomanar a l’ens local que articuli un procediment més àgil i eficaç, per prendre
decisions més ràpides i no provocar patiments i agonies innecessàries als animals. Seria adequat
estudiar alternatives amb els diferents organismes que treballen per la salut i els drets dels animals
per consensuar idees de com poder millorar aquest servei.
ABANDONAMENT ANIMAL.- 2015SDGR00117 .- Queixa corresponent a l’any 2015 admesa a tràmit on s’addueix que es va trucar a la Policia Municipal el dia 05/05/2014 a les 20:51, per denunciar
un gat abandonat i que l’Ajuntament no va realitzar cap tràmit ni intervenció, extrem confirmat amb
l’informe municipal on s’establia que l’operadora hauria d’haver deixat nota dels fets per tal que
recollissin a l’animal, encara que fos més tard, fet que no es va produir. Després d’estudiar el cas i
a la vista de l’informe presentat per l’Ajuntament el Síndic considera que existeix greuge atès que
s’ha vulnerat el dret a una bona administració.

L’Administració, en tot cas, ha de dictar resolucions
expresses en tots els procediments,
i ha de donar resposta escrita a les qüestions que les persones li plantegin també per escrit, tant en
el marc d’un procediment administratiu, com quan formuli suggeriments, propostes, queixes o demandes d’informació, la qual cosa no s’ha produït en aquest expedient. Alhora no es pot considerar
com argument justificatiu el fet que l’Ajuntament no era competent per solucionar la problemàtica
plantejada pel ciutadà, atès que

la manca de competència o la incoherència de les peticions
formulades no exonera l’Administració del deure de resposta,
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i l’Administració i les empreses que gestionen serveis públics que s’estimin incompetents per a la
resolució d’un assumpte, han de vetllar perquè la informació sobre l’ens competent sigui la correcta
i no causar més costos de gestió a la persona interessada ni un increment el temps de tramitació.
Es per això que el Síndic va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que si observa que s’ha produït
un error, sigui capaç d’esmenar-lo o, si això ja no és possible, com en el cas que ens ocupa, es
dirigeixi al ciutadà, explicant de primera mà que s’ha produït un error, però en qualsevol cas, el
ciutadà té dret a rebre una explicació i una resposta davant de qualsevol tràmit que realitzi amb
l’administració.
En aquest apartat el Síndic ha resolt els 5 expedients relacionats, que coincideixen amb el oberts
durant el 2015.

1.7. Lleure i Esports
Arrel de l’expedient que es comenta en aquest apartat el síndic, vol posar èmfasi en el dret a
l’educació en el lleure, a participar a l’esplai o a l’agrupament, a anar de colònies, a fer una ruta
per la muntanya, a fer activitats extraescolars…, entès com un autèntic repte que s’hauria de poder
garantir a tots els infants, adolescents i joves de Sabadell. En definitiva,

calen esforços per promoure l’accés al lleure ja que encara hi ha
importants desigualtats socials que condicionen aquest accés
i que s’han de combatre des de les polítiques públiques.
LÍMIT EDAT I CARNET FAMILIAR PISCINES.- Al 2015 el Síndic ha rebut una queixa relativa al
carnet familiar per fer ús de les piscines municipals, que ha quedat resolta en el mateix exercici.
Es tracta de la queixa 2015SDGR00112, on es posava de manifest la disconformitat per part de la
promotora de la queixa, dels criteris per considerar que els fills majors de 16 anys no queden inclosos en el carnet familiar de temporada, per l’ús de l’equipament municipal de piscina. El Síndic va
resoldre que no existeix greuge atès l’Ordenança municipal 5.5 dels preus públics per la prestació
dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions esportives municipals. En l’article 5è, epígraf 2n i 3r, de
l’esmentada normativa, s’estableixen els diferents tipus d’entrades a les piscines municipals de La
Bassa. En els grups d’edats establerts en les diferents tipografies d’entrada es diferencien:
• Menors de 4 anys
• Grups d’edat de 4 a 15 anys
• Majors de 15 anys
• Jubilats
Segons l’informe municipal, aquestes diferències d’edats, establertes des de fa anys en el cas de
les piscines municipals i La Bassa, consideren els 15 anys, l’edat adulta, i per tant, queden exclosos
del carnet familiar. En ciutats i pobles propers a Sabadell, l’edat dels 16 anys és -com a màxim- la
considerada com a preu especial públic infantil a les instal·lacions de piscines públiques, i canvien
en alguns casos a l’edat dels 14 anys i inclús menors. En el mateix informe municipal es fa saber
també que els preus generals d’ús de les instal·lacions municipals a Sabadell estan per sota del nivell general dels preus aplicats per altres ajuntaments de l’entorn. El Síndic va desestimar la queixa
en tant que l’Ajuntament fixa a la normativa municipal els criteris per la determinació de la quota
tributària i els fa complir en base a la seves potestats. No obstant, va recomanar a l’Ajuntament, que
en la redacció de les noves ordenances fiscals, prengui en consideració aquesta recomanació, i
estudiï la possibilitat d’introduir canvis basant-se en la realitat actual, i considerant que als 16 anys,
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la majoria dels joves depenen econòmicament de la família a la què pertanyen. Estudiant diferents
alternatives, que ja empren alguns municipis de Catalunya,

una de les opcions podria passar perquè els carnets familiars
incloguin la parella i els infants fins a 18 anys que convisquin en
el mateix domicili, i els majors de 18 anys fins als 25 anys que
convisquin amb els pares se’ls pugui aplicar alguna bonificació.
Una altra possible alternativa passa, com proposa la diputació en els seus models d’Ordenances
fiscals, per diferenciar els joves dels 16 als 24 anys amb un preu, i a partir dels 25 anys amb un
altre, sense que formin part del carnet familiar. En qualsevol cas,

el Síndic considera que cal actualitzar les ordenances
i adequar-les a la realitat social i econòmica actual.

1.8. Policia municipal
En aquest apartat es desglossen aquelles queixes de l’actuació de la policia envers el ciutadà,
però no tant des de la vessant del procediment administratiu, sinó de tracte i d’actuació per part
d’aquest cos policial amb la ciutadania. Si bé és cert que moltes denúncies, que seran tractades
en l’apartat de multes de trànsit, destil·len cert malestar dels ciutadans i ciutadanes amb el tracte
rebut per la Policia, en aquest apartat el Síndic vol fer esment a aquelles que tenen prou identitat, i
no han estat un breu esment en la presentació de la queixa, sinó l’argument principal de la quiexa.
La seguretat de les persones és un dret fonamental i l’Ajuntament ha de contribuir a salvaguardarlo. Un instrument importat per la salvaguarda és la presència activa de la policia municipal que
ha de vetllar per la preservació de l’espai públic i perquè totes les persones puguin desenvolupar
amb llibertat les seves activitats respectant els drets dels altres. Els ciutadans han d’obeir les
indicacions dels agents, però aquests, en tant que agents de l’autoritat al servei dels ciutadans
i ciutadanes, no poden emparar-se sempre en la desobediència a l’autoritat per denunciar a una
persona. En la majoria de casos, el Síndic ha hagut de desestimar la queixa per falta de proves,
però cal recordar que

més enllà de les ratificacions del agents cal que aquests, en la mesura
del possible, aportin altres proves més enllà de la seva paraula.
En aquest apartat trobem les queixes originades per l’actuació -o la manca d’aquesta- dels agents
de la policia municipal. En concret s’han presentat 4 queixes, relatives al tracte rebut per part dels
agents de la policia municipal.
CAIGUDA D’UNA CIUTADANA EN UN BAR.- En la primera queixa (2015SDGR00148), la ciutadana denunciava el tracte rebut per part de la Policia Municipal el dia 6 de juny de 2015 quan va caure a l’interior d’un establiment de bar. Segons manifesta, els agents només es van limitar a treure-la
del local – sense avisar a l’ambulància- malgrat portar un marcapassos, com així ho indica la placa
que duu penjada al coll. No obstant, afirma que la Policia municipal va avisar la grua perquè retirés
el vehicle de la via pública. Estudiada la documentació, el Síndic va resoldre sense greuge. Segons
l’informe municipal, la Policia va rebre una trucada per part del titular del bar indicant que una clienta seva havia estat jugant a les màquines escura butxaques i bevent, i que s’havia quedat sense
diners i pretenia marxar i agafar el seu vehicle. Segons l’informe, els agents actuants observen que
la promotora de la queixa presenta simptomatologia clara d’anar sota la influència de begudes
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alcohòliques, a banda de comptar amb la manifestació del propietari del bar -que afirmava que
la senyora havia estat prenent alcohol. Els agents van realitzar una intervenció preventiva amb la
grua, servei que no va generar cap taxa per la ciutadana. En l’informe, els agents informen que no
van sol·licitar cap ambulància degut a que la persona responsable del bar va informar que ja ho
havia fet ell però la promotora de la queixa li va demanar que anul·lés el servei. Amb tots aquests
elements, el Síndic va desestimar la queixa perquè va considerar l’actuació municipal ajustada a
dret, malgrat tot, va recomanar que s’hauria d’haver valorat la presència dels serveis mèdics, amb
independència que la persona afectada hagués manifestat que s’anul·lés el servei, en ares a la
salut i seguretat de la pròpia ciutadana.
ESTACIONAMENT EN ZONA DE CARREGA I DESCÀRREGA.- (2015SDGR00181) Un treballador
que realitzava una operació de càrrega i descàrrega per un supermercat, addueix la disconformitat amb el tracte rebut per part dels agents de l’autoritat que el van sancionar per una infracció
de trànsit. La persona insisteix que la disconformitat no era amb la sanció -perquè per desconeixement, afirma que va deixar el vehicle estacionat per fer una carrega i descàrrega en un lloc on
no era possible- sinó que el què denúncia son les “males formes” que van utilitzar els agents de
l’autoritat per fer-li saber que estava incomplint la normativa. Segons l’informe municipal “[...] el 16
de setembre de 2015, una patrulla estava de vigilància i va observar que un vehicle entrava en un
espai que estava senyalitzat, de manera molt clara, com a zona prohibida de circulació. Els agents
que intervenien van informar al conductor de la infracció que havia comès i del fet que el sancionarien per la seva negligència. En aquest punt el policia en l’exercici de les seves competències
va demanar al conductor la seva documentació però els agents van rebre la negativa del senyor
que va contestar que amb la matricula del cotxe ja no calia aportar res més. Els funcionaris van
informar al ciutadà que el no lliurament d’aquesta documentació podria constituir una falta greu de
desobediència per la qual cosa el conductor la va lliurar, finalment, la documentació requerida a la
policia afegint un comentari: que va desencadenar en una denúncia per falta de respecte, no per
insult”. La falta comesa pel ciutadà es tipifica a l’art 37.4 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març,
de protecció de la seguretat ciutadana: “faltes de respecte i consideració de Forces i Cossos de
Seguretat”. El Síndic 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 és obligatori.

Els ciutadans han d’obeir les indicacions dels agents però
aquests, han de ser els primers a 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.
Dins aquest darrer apartat de Servei a les Persones, relatiu a la Policia Municipal, el Síndic ha resolt
els 4 expedients, tres dels quals corresponen a expedients oberts durant el 2015 i un al 2014.
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2. Economia i Serveis Centrals
Les queixes i consultes ateses durant el 2015 en aquest bloc se centren en una queixa relativa a
Tresoreria -per impagament municipal d’unes factures-; en les queixes de responsabilitat patrimonial -bàsicament per la dilació en el temps per la tramitació del procediment-; en les queixes de
gestió tributària per la disconformitat amb diferents tributs i taxes; i en el procediment administratiu
relatiu a la selecció de personal.

2.1. Tresoreria
DEMORA EN EL PAGAMENT.- En aquest apartat el Síndic ha tramitat la queixa d’una professional
que va denunciar la falta de pagament per part de l’Ajuntament de Sabadell pels serveis com a professora, i que després de 5 mesos aquests no li havien estat abonats degudament. L’expedient va
quedar resolt en tràmit després que l’ens local abonés l’import durant la tramitació de l’expedient a
l’Oficina del Síndic. No obstant, el Síndic va recordar a l’Ajuntament que la crisis afecta a tota la ciutadania, però especialment a petites i mitjanes empreses i a professionals autònoms. I la llei 15/2010,
de 5 de juliol, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,

i els terminis de pagament dels sector públic, seran de 30 dies
partir de l’1 de gener de 2013. Transcorregut aquest període els contractistes podran reclamar a
l’administració el pagament del deute, i si s’escau els interessos de demora.

2.2. Responsabilitat patrimonial
El principi de responsabilitat patrimonial es troba definit a l’article 106 de la Constitució Espanyola,
a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i al
Reglament de procediment en matèria de responsabilitat patrimonial; i que té per objectiu desenvolupar els mecanismes de tramitació dels expedients, tant d’ofici com a instància de part, amb les
màximes garanties jurídiques per al ciutadà que se sent perjudicat per qualsevol actuació normal
o anormal de l’Administració.
Les queixes rebudes sobre responsabilitat patrimonial són, sobretot, per falta de resposta de
l’Administració, pel resultat insatisfactori de la tramitació i/o la resolució de l’expedient. A banda de
les demandes d’informació sobre els requisits necessaris per formular una petició de responsabilitat patrimonial, s’han obert 4 expedients.
Una gran part de les queixes en l’àmbit de la responsabilitat patrimonial tenen a veure amb la
disconformitat amb la resolució administrativa, i en les dilacions excessives per caigudes de ciutadans i ciutadanes a la via pública. La pavimentació de les vies públiques urbanes i la conservació
de camins és una de les competències atribuïdes als municipis per la legislació de règim local, que
també considera com a servei municipal obligatori l’accés als nuclis de població, la pavimentació
i conservació de les vies públiques i la seva neteja.

Els carrers i les altres vies i espais públics urbans són béns del domini
públic municipal i són titularitat de l’ajuntament, de manera que resulta
evident aquesta responsabilitat municipal sobre la seva pavimentació.
Durant el 2015 hi ha hagut 4 actuacions del Síndic que s’han resolt les quatre amb greuge, bàsicament per l’incompliment municipal del termini màxim per resoldre les reclamacions de respon-
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sabilitat patrimonial.
CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.- (2015SDGR00104) Queixa corresponent a l’any 2015 admesa a
tràmit on s’addueix per part d’una ciutadana que el dia 06/10/2014 va caure presumptament pel
mal estat de la via pública, al carrer de Sol i Padrís, i que va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial, que va ser desestimada per part de l’Ajuntament. Una vegada estudiat l’informe
municipal, el Síndic estima que existeix greuge. En primer lloc, perquè l’Ajuntament de Sabadell va
excedir el termini màxim establert per resoldre expressament els procediments de responsabilitat
patrimonial, de 6 mesos – conforme l’article 13.3 del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova
el Reglament del procediment de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques,
i que desenvolupa el Títol X de la Llei 30/92, LRJPAC. En segon lloc, perquè l’art. 54 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala que

la manca de cura en el manteniment de les condicions
mínimes de seguretat en els carrers ha estat apreciada per la
jurisprudència com a constitutiva de responsabilitat patrimonial
per l’Administració municipal,
donada la competència que a les mateixes els atribueixen els articles 25.2.d) i l’article 26.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació a la pavimentació
de les vies públiques (SSRS de 10 de novembre i 22 de novembre de 1994). En l’apreciació que la
calçada presentada algun desperfecte no hi ha cap mena de controvèrsia entre les versions, ja que
el propi informe del servei tècnic competent que gestiona el manteniment i conservació fa constar
que existia un desperfecte. I pel què fa a la caiguda, també va quedar acreditat que aquesta es
va produir en el lloc assenyalat. L’Ajuntament al·lega com una de les causes de desestimació de
la reclamació de la responsabilitat patrimonial que el nexe causal, no es conseqüència exclusiva
i necessària d’una actuació administrativa en sentit ampli sinó que hi ha la intervenció d’un tercer
en la possible actuació de risc o la manca d’adopció de la requerida diligència per part del propi
perjudicat. Així doncs, es considera que la irregularitat de la via que presumptament va causar la
caiguda era perfectament visible i fàcilment evitable.

Però els conceptes “perfectament visible i fàcilment evitables”,
son expressions jurídicament indeterminades
i a l’hora de valorar-les no es pot fer d’una manera arbitrària, sinó que es convenient pensar que hi
ha uns estàndards de comportament diligents, i que aquests han de ser fruit d’una valoració i una
ponderació prèvia de la diversitat de casuístiques que existeixen en la vida real.
Per tot, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament l’obligació de resoldre de forma expressa i notificar
dins del termini establert per la legislació vigent (art. 42 i 43 Llei 30/92), i que vetlli per prestar
correctament el servei de pavimentació de la via pública, especialment aquells que siguin susceptibles de provocar caigudes als vianants. Alhora, si l’Ajuntament segueix fidelment en les seves
resolucions el criteri marcat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la conseqüent desestimació de la majoria de reclamacions de responsabilitat que això implica, i vistos els nombrosos
expedients on ha quedat acreditat en que se sobrepassa el termini màxim per a la resolució dels
expedients, de 6 mesos, s’ha d’informar per part de l’Ajuntament al ciutadans/nes que presenten
la reclamació, de la durada aproximada del procediment per tal de no crear falses expectatives. I,
per últim, també va recomanar que l’Ajuntament vetlli per prestar correctament el servei de pavimentació de la via pública, i que arrangi urgentment aquells defectes existents a la pavimentació
de la via pública, especialment aquells que fossin susceptibles de provocar caigudes als vianants.
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Un exemple similar, resolt en els mateixos termes és la queixa 2015SDGR00122.
CAIGUDA ARBRE VENTADES.- (2015SDGR00149) Queixa corresponent a l’any 2015 on una ciutadana adduïa la manca de resposta, després de set mesos, d’una reclamació de responsabilitat patrimonial, presentada a l’Ajuntament, a causa de la caiguda d’un arbre municipal damunt
la tanca perimetral de casa seva. Una vegada estudiat el cas, el Síndic considera que existeix
greuge perquè l’Ajuntament de Sabadell havia excedit el termini màxim establert per resoldre expressament els procediments de responsabilitat patrimonial, de 6 mesos – conforme l’art. 13.3 del
RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament del procediment de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques, i que desenvolupa el Títol X de la Llei 30/92, LRJPAC.
Per últim, es recorda a l’Ajuntament sobre l’obligació de resoldre de forma expressa i notificar dins
del termini establert per la legislació vigent (art. 42 i 43 Llei 30/92). El Síndic també va recomanar
a la ciutadana que tramités el sinistre amb la seva asseguradora atès que és una cobertura que
normalment queda recollida dins les clàusules contractuals.
En aquest apartat el Síndic ha resolt 3 expedients corresponents a queixes obertes al 2015.

2.3. Gestió tributària
L’organisme autònom local anomenat Agència Tributaria 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 publica, conforme a la legislació de
regim local vigent, que té com a finalitat la gestió funcionalment descentralitzada 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, liquidació,
inspecció i 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.
Dels impostos competència de l’ens local, és a dir, l’Impost de Béns Immobles, Impost sobre
l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost de Vehicles de Tracció mecànica
i Impost d’Activitats Econòmiques, a l’Oficina del Síndic de Sabadell, s’han plantejat bàsicament
qüestions relacionades amb l’IBI i l’IVTM, que tot seguit es reprodueixen. En concret s’han iniciat
10 expedients relatius a gestió tributària, durant el 2015.
IMPOST DE VEHICLES.- La queixa (2015SDGR00070) corresponent a l’any 2015, fa referència
a l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica en una persona amb discapacitat. Tal i
com recull l’informe municipal, l’Ordenança Fiscal 2.3 de l’Ajuntament de Sabadell, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles, disposa que per poder gaudir de l’exempció per minusvalidesa els interessats han d’aportar, entre d’altres, certificat emès pel departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya amb el percentatge de minusvalidesa. S’entén acreditada la condició legal de persones amb discapacitat quan aquesta arriba a un percentatge igual o superior
al 33%, segons les taules de valoració recollides al Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre,
de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. És el
departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Equips de
Valoració i Orientació, qui determina el percentatge exacte de discapacitat de les persones a partir
de l’avaluació de les malalties que pateixen. Per altra banda, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social i la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats,
no discriminació o accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, estableixen que es

60 INFORME 2015 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL

INFORME DEL SÍNDIC

consideren persones amb discapacitat igual al 33% a les persones que tinguin reconeguda una
pensió d’invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En quant a la Llei 51/2003 s’ha pronunciat
el Tribunal Suprem (Sala del Social, secció 1a.) en les sentències de dates 24 de setembre i 13 de
novembre de 2008, per a la unificació de doctrina. Les mateixes estableixen que no es pot realitzar
l’equiparació automàtica del 33% pel fet que la persona hagi estat declarada incapaç permanent
total per a la seva professió habitual. Per l’esmentat, no hi ha dubte que la condició de pensionista
de la seguretat social per incapacitat permanent no s’equipara automàticament amb un grau de
minusvalesa del 33%, grau reglamentàriament exigit per l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
de vehicles. Per tant, per poder gaudir de la bonificació de l’impost és imprescindible la presentació de la valoració que fa el departament de Benestar social i família de la Generalitat. El què poso
en valor, és

la vulneració de drets que es produeix la meu entendre, en exigir al
ciutadà l’aportació d’una documentació, que no està en poder seu,
per causes alienes a ell.
En aquest expedient, a diferència d’altres anteriors, valoro positivament el fet que l’Ajuntament li
estimi un aplaçament de l’Impost per l’aportació de la resolució fins que aquesta li sigui notificada,
i en cas que compleixi els requisits de la norma tingui efecte anteriors a l’1 de gener de 2015, i li
pugui ser d’aplicació en quan a l’impost de vehicles de l’exercici 2015. No obstant, considero que

vulnera el dret a una bona administració, que la persona -subjecte
passiu de l’impost- hagi d’aportar garantia (aval,..) que cobreixi
el deute tributari que ascendeix a 224.-euros per suspendre el
cobrament.
TAXA GRUA.- L’expedient 2015SDGR00154 també fa referència a la taxa de grua. En aquest cas, la
ciutadana manifestava que va ser sancionada per estacionar en una zona de contragual, i presentades les al·legacions l’Ajuntament va retirar la sanció, però no li va retornar l’import de la grua, malgrat que l’estacionament no vulnerava l’ordenança. Després de sol·licitar el corresponent informe,
l’Ajuntament va informar al Síndic que el dia 28 de setembre de 2005 es va dictar el decret 9478/15
pel qual se li reconeixia el dret al retorn de les quanties que havia abonat per l’arrossegament del
seu vehicle amb la grua. El decret d’estimació, segons informe l’Ajuntament, li va ser notificat el 6
d’octubre de l’any passat, i se li va fer l’abonament el dia 6 de novembre de 20015. Es per tot, que
desprès de la intervenció del Síndic, l’expedient es considera resolt en tràmit.
Finalment, els dos expedients següents resten pendents de resoldre, a data de tancament de la
memòria, per falta d’informe municipal. En el primer 2015SDGR00205, es denuncia una problemàtica de la qual el Síndic, darrerament, en rep força comentaris per part de la ciutadania. Es tracta de
l’alt cost de l’impost de l’increment valor terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) al que han de
fer front moltes persones, malgrat haver “mal venut” per un import molt inferior al preu de compra
el seu habitatge habitual. I en el segon, 2015SDGR00221 s’addueix la disconformitat en el procés
d’embargament d’un vehicle.
En l’apartat de gestió tributària s’han resolt 5 expedients dels quals 4 corresponen al 2015 i 1 al 2014.
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2.4. Procediments administratius
En l’aparta de procediment administratiu, el síndic ha rebut 3 queixes i ha obert un expedient d’ofici.
En primer lloc, pel què fa referència a l’expedient d’ofici (2015SDGR00114), el Síndic va decidir
obrir-lo després de l’aparició a la premsa i dels rumors municipals relatius a la presumpta destrucció i/o desaparició de documentació municipal que s’estava produint a les dependències municipals, coincidint amb el canvi de govern local. El Síndic va enviar la sol·licitud d’informe on es
demanava resposta sobre uns punts concrets:
• si és cert que un vehicle de la concessionària Smatsa va recollir diversa documentació de
les dependències de Can Marcet. En cas afirmatiu:
o quin va ser el destí de l’esmentada documentació
o de quina documentació es tractava
o qui era el responsable de la documentació
o qui va ordenar la recollida
o si la documentació recollida estava prèviament destruïda o no
o si hi ha el certificat d’eliminació corresponent
• Sí és cert que darrerament s’ha destruït documentació municipal, en un volum major que
l’habitual, tant a les dependències de Can Marcet, com en d’altres.
• Si s’ha destruït documentació, quin tipus de documentació municipal es tractava.
• Si conforme la normativa actual es podia destruir l’esmentada documentació.
• Quin procediment s’ha seguit a l’efecte en aquest cas, i si ha estat diferent al procediment
estàndard seguit per l’Ajuntament de Sabadell
• Quin és el procediment comú que segueix l’Ajuntament per l’eliminació de la documentació.
• si hi ha un protocol municipal de destrucció i eliminació de documentació, i qui és el responsable
• si s’ha sol·licitat assessorament a l’arxiver per determinar si la documentació era susceptible de destrucció, en aquest cas, i si es fa normalment.
• si en algun moment l’Ajuntament de Sabadell ha demanat assessorament o informació a la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, únic òrgan competent pel que fa
a la destrucció de documentació pública segons la Llei 10/20111
• si s’ha garantit el dret a la protecció de les dades en el procediment d’eliminació o destrucció de la documentació.
L’Ajuntament va informar al Síndic que el tema estava en mans de la Fiscalia de Sabadell, i va afegir
que tota la informació seria enviada al departament de Recursos Humans proposant que s’obrís
un expedient informatiu si s’esqueia contra els responsables. Atès que el Reglament del Síndic
estableix a l’article 12, apartat f, que aquest haurà de rebutjar la tramitació d’aquelles queixes referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial, el Síndic va
suspendre l’expedient a l’espera de la resolució judicial.
Els dos expedients oberts relacionats amb el procediment administratiu tenen a veure amb la selecció de personal, i estan ambdós pendents de l’informe municipal, a data de tancament d’aquesta
memòria. En primer lloc, l’expedient 2015SDGR00210 denuncia els perjudicis que li ha causat
la suspensió d’un procés de concurs públic per cobrir una plaça de personal subaltern, a la promotora de la queixa. I en segon lloc la queixa 2015SDGR00225, fa referència a la disconformitat
d’un ciutadà per haver quedat exclòs de la borsa de treball del Vapor Llonch per no acreditar
l’experiència professional, quan segons afirma es va adjuntar amb tota la documentació requerida.
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3. Urbanisme i habitatge
Les competències municipals en matèria d’urbanismes tenen una gran transcendència política i
econòmica, però també una considerable complexitat, de manera que per determinar-les amb una
certa precisió convé distingir entre planejament, gestió i disciplina urbanística, que és el que fa la
legislació de règim local.
S’han viscut uns anys de molta pressió constructiva, on molts propietaris de sòl i molts promotors
urbanístics varen fer quantiosos beneficis, i els municipis van participar en aquests guanys: amb
activitat econòmica a la població, amb equipaments, i obres d’urbanització, amb l’obtenció de sòl
públic, amb fiscalitat, etc. El creixement i dinamisme del mercat immobiliari va generar beneficis
privats i públics. I també va estimular pràctiques il·legals i de corrupció, tantes i tan significatives
que han estès una espessa ombra de sospita i de desconfiança envers tot allò que fa referència a
les qualificacions i requalificacions urbanístiques, que és l’essència del planejament.
L’Ajuntament té la competència exclusiva per controlar el procés d’edificació mitjançant les llicències urbanístiques. L’Ajuntament també té la responsabilitat de vetllar pel manteniment de la
legalitat urbanística, que inclou les inspeccions (sovint en una primera fase a càrrec d’efectius de la
policia local) la possibilitat de dictar ordres executives o la declaració de ruïna, la d’aturar o fer demolir obres o construccions il·legals i la de posar multes. En aquest gran bloc relatiu a l’urbanisme,
s’hi engloben les queixes sobre l’habitatge social, les llicències d’obres i activitats, la disciplina
urbanística, la contaminació acústica, i els immobles abandonats.

3.1. Habitatge
L’Estatut d’autonomia de Catalunya i la legislació de règim local inclouen l’habitatge en la relació
de matèries que han de ser objecte de les competències municipals. La legislació catalana de règim local, a més, atribueix els municipis competències complementàries a les pròpies de les altres
administracions públiques en matèria d’habitatge.
Les polítiques públiques d’habitatge tenen dues grans finalitats complementàries: promoure la existència d’habitatge assequible per a tothom, d’una banda; i exercir les funcions de regulació i control que
garanteixin que els habitatges compleixen uns requisits mínims de seguretat, higiene i habitabilitat.
En quan a polítiques d’habitatge social, s’han posat de manifest les problemàtiques existents i les situacions límit que viuen moltes persone, que sovint, malgrat els esforços municipals, no són suficients.
En aquest apartat el Síndic ha rebut tres queixes, durant el 2015.
DESNONAMENT PIS VIMUSA.- Es tracta del desnonament d’un habitatge municipal (2015SDGR00207)
on la ciutadana manifestava que havia rebut una notificació del jutjat pel llançament de l’habitatge
on viu. Habitatge que és propietat de l’empresa municipal Vimusa i l’ocupa amb tres menors que
estan al seu càrrec Alhora va manifestar que voldria accedir a un pis de lloguer social però la treballadora social l’havia informat que no seria possible per la seva condició “d’ocupa” d’un pis de
titularitat municipal. Arrel d’aquesta queixa el Síndic ha obert investigacions d’ofici a fi d’estudiar la
problemàtica existent d’aquestes

persones que es veuen forçades a ocupar, i condemnades pel
propi sistema a seguir-ho fent, davant la manca d’una solució
factible, que els impossibilitat a la pràctica poder accedir mai
a un habitatge social, atès la seva condició “d’ocupa”.
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TALL SUBMINISTRAMENT: VIMUSA.- En una altre queixa, la ciutadana que viu en un pis de VIMUSA va denunciar el tall en el subministrament de gas del seu habitatge i l’amenaça del tall en el
subministrament elèctric. Igual que l’anterior expedient, es troba pendent de resoldre, per part del
Síndic, a data d’elaboració del present informe.
Ambdós expedients, el què s’havia informat a les persones per part de Serveis Socials i el què
havia sortit a la premsa deixava descol·locades a les ciutadanes, ja que si bé és cert que per part
de l’Ajuntament s‘havia informat a la premsa que no es desnonaria a ningú i no es tallarien els
subministraments bàsics en casos de vulnerabilitat econòmica –com són les dues queixes obertes
al Síndic- a la pràctica semblava que des de Serveis Socials, s’estava informant del contraria al
ciutadania, amb l’angoixa que aquestes situacions causen a les persones afectades.
HABITATGE SOCIAL: VIMUSA i PIS ADAPTAT.- A banda, també es va presentar una queixa per
part d’un ciutadà que va sol·licitar a VIMUSA l’adaptació del pis on resideix. En concret manifestava
que per la seva edat, no pot fer ús de la banyera. Aquesta situació l’ha posat en coneixement de
l’empresa VIMUSA, però el problema persisteix. A data de tancament de la memòria l’expedient
està pendent d’informe municipal.

3.2. Llicències i Disciplina Urbanística
Les llicències, les autoritzacions o permisos i les comunicacions prèvies i les declaracions responsables són els instruments habituals de control preventiu de les activitats privades que poden
afectar als interessos locals o de terceres persones. Fer obres, obrir un negoci o canviar l’ús d’un
local són exemples d’activitats provades que estan sotmeses a un d’aquest controls municipals
preventius. El seu objectiu és que l’Ajuntament pugui comprovar que l’activitat ciutadana de què es
tracti compleix la normativa que l’afecta. En general, els ajuntaments tenen un marge de discrecionalitat estret alhora d’atorgar llicències, ja que si el projecte presentat compleix amb els requisits
de la normativa aplicable cal atorgar la llicència, i si els incompleix cal denegar-la. Tanmateix,
aquestes verificacions no sempre són tan fàcils com sembla, de manera que, a la pràctica, sempre
hi ha una certa discrecionalitat i hi són freqüents els recursos contra l’atorgament o la denegació
de llicències municipals.
Però l’atorgament de les llicències i el seu compliment va estricament lligat a la disciplina urbanística, d’aquí que en aquest informe hi figurin agrupats. La disciplina urbanística engloba el conjunt de
mesures que l’ordenament jurídic estableix per garantir la legalitat i la restauració de la realitat física
alterada. En aquest sentit, la disciplina urbanística engloba queixes per obres fetes sense llicència
o per no ajustar-se al permís municipal, i altres temes relacionats amb la neteja i la contaminació
acústica com aparells d’aire condicionats dels veïns que molesten, o bars que no ajusten la seva
activitat a la llicències que tenen i incompleixen les ordenances municipals. 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. El Text refós de la Llei d’urbanisme, TRLU, regula el deure urbanístic
de conservació. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions
han de complir el deure d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta llei. I els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de les obres
necessàries per conservar les condicions establertes. Però l’incompliment injustificat de les ordres
d’execució, habilita l’Administració per adoptar qualsevol de les mesures d’execució forçosa (art.
197.3 TRLU). També estableix que els procediments de protecció de la legalitat urbanística cadu-
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quen si, un cop transcorregut el termini màxim de sis mesos per dictar resolució, aquesta no ha
estat dictada i notificada, el què succeeix massa sovint.
En aquest apartat el Síndic ha rebut 14 queixes les quals es poden agrupar en tres gran apartats. El primer, fa referència a les llicències d’activitats i ús de l’espai públic, per tant a queixes
de veïns i veïnes que denuncien un establiment perquè segon ells incomplex la normativa i això
els ocasiona greus problemes de soroll, brutícia a la vorera, aldarulls, .etc; en són exemples els
expedients 2015SDGR000170, on una veïna denuncia un bar de la zona dels Merinals; l’expedient
2015SDGR00179 on uns veïns i veïnes posaven de manifest els greuges que els provoca una sala
de festes situada del centre de la ciutat; o l’expedient 2015SDGR00068 adduint que des de fa més
de 3 anys el local situat als baixos del seu edifici s’hi duu a terme una activitat que no compleix
amb la normativa. En un segon bloc de queixes, són els mateixos propietaris d’establiments que es
queixen de la tramitació de les llicències per part de l’Ajuntament i la legalització de la seva activitat: en són algun exemples, el propietari d’un bar (2015SDGR00134) que va presentar un sol·licitud
de control periòdic i que l’Ajuntament li sol·licita, després d’haver detectat alguna deficiència, que
torni a abonar la taxa de control periòdic; o el ciutadà que va ser denunciat als jutjats per part
de l’Ajuntament per incomplir la llicència. Per tant, aquest segon bloc englobaria els expedients
relacionats amb les llicències d’activitats i/o obres. Finalment, en el darrer apartat, s’engloben les
queixes, que com la 2015SDGR00183, fan referència a unes obres en un habitatge particular, i
segons l’Ajuntament no son legalitzables, per tant, es tracta d’expedients relacionats amb les llicències d’obres.
A banda dels expedients resolts, hi ha alguns expedients pendents d’informe a data de tancament
de la memòria, i dels quals el Síndic no ha rebut el corresponent informe per part de l’Ajuntament. En
són alguns exemples els que es reprodueixen a continuació. En un primer cas, 2015SDGR00078,
un veí addueix que des de fa molt temps pateix les molèsties per sorolls, vibracions i immisions
calòriques que li produeix l’aire condicionat del veí, el qual es troba literalment enganxat a la paret de casa seva. Un segon expedient 2015SDGR00083, denunciava que la sortida de fums de
l’establiment de bar situat enfront del seu habitatge, li provoca greus perjudicis a la seva salut, pels
fort fums i pudors que genera.
A continuació es reprodueixen dos expedients que il·lustren la casuística relacionada amb les llicències d’obres. Destacar que l’apartat de contaminació acústica podria quedar englobada en la
secció de llicències i disciplina urbanística però atès el seu volum té un tractament diferenciat, en
l’apartat següent.
CABLEJAT EXTERN EDIFICI.- En aquest expedient (2014SDGR00170) el Síndic va considerar
que s’havia produït un greuge pel ciutadà. El promotor de la queixa, va presentar una instància a
l’Oficina del Síndic queixant-se sobre la instal·lació d’un cablejat a la façana del seu immoble per
part d’una veïna, fet que havia comunicat a l’Ajuntament al juliol del 2014, sense que s’haguessin
pres mesures al respecte. Els arguments del Síndic per estimar la queixa i considerar que s’estaven
vulnerant els drets van ser els següents. En primer lloc, va considerar que s’havia produït una
dilació indeguda en la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística. Com afirmava el propi Ajuntament, en l’informe en data 3 de juliol de 2014 es va presentar la queixa sobre
l’existència del cablejat, però no és fins el 12/03/2015 que el servei tècnic municipal determina,
mitjançant informe que “ a la façana de la finca s’han instal·lat uns cables des del local de planta
baixa fins al terrat de planta coberta i cal requerir a la propietat que es procedeixi a la retirada
dels cables en compliment de l’article 9.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació
que preveu que: “No s’admeten com a elements sortints a façanes, baixants o similars els quals
s’hauran de situar a l’interior de l’edifici,...”.Per tant, vuit mesos després. En segon lloc, el Síndic va
fer notar que les multes coercitives són compatibles amb la imposició de sancions i no consta que
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l’Ajuntament hagués iniciat cap procediment sancionador. En tercer lloc va quedar acreditat amb
l’informe tècnic municipal que la propietat del local incomplia la normativa: a) art. 9.2 Ordenança
municipal reguladora de l’Edificació, on s’estableix que “No s’admeten com a elements sortints a
façanes, baixants o similar els quals s’hauran de situar a l’interior de l’edifici”; i b) L’article 13.2 de
l’OMRE que estableix respecte als elements tècnics de les instal·lacions que “s’han d’adaptar a ala
composició de la façana o bé romandre ocults de vistes”. I finalment, el síndic va destacar la vulneració al dret a una bona administració atès que la instància presentada en data 3 de juliol de 2014
no havia estat contestada per part de l’Administració. Amb aquesta argumentació va estimar la
queixa i va recomanar a l’Ajuntament que continués amb l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, sense més dilacions; que dictés les corresponents ordres d’execució i les fes complir, si
cal, forçosament, dins del termini legalment establert. I que iniciés expedient sancionador ja que la
imposició de les multes coercitives no obsta, ni és excusa, per no incoar un expedient sancionador.
PLAQUES DE FIBROCIMENT I BARBACOA.- En l’expedient 2014SDGR00047, un veí va denunciar la inactivitat municipal després de manifestar reiteradament a l’Ajuntament que el veí situat a
la planta primera del seu habitatge, tenia col·locades plaques de fibrociment a casa seva, i havia
construït una barbacoa. En l’ informe tècnic es comprova que a la terrassa hi ha una barbacoa
prefabricada d’obra i una coberta de fibrociment al llarg de tot l’ample de la parcel·la situada
més enllà de la profunditat edificable màxima que fixa el planejament vigent en 11 m. A l’informe
tècnic, es conclou que cal restituir la realitat física alterada ajustant-se a la normativa d’aplicació
en el termini d’un mes per la barbacoa i de dos per la coberta (marquesina) de fibrociment. Per
decret 3511/2014 de 27/05/2014, es resol incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística, consistents en barbacoa i coberta situada en l’espai lliure interior d’illa, efectuades sense la
llicència corresponent i essent les mateixes no legalitzables. En data 03/10/2014 s’emet informe
tècnic municipal, arran de les instàncies i documentació adjunta presentada en data 27/06/2014 i
02/07/2014 pels propietaris, concloent que la barbacoa d’obra ha estat retirada i que el cobriment
de fibrociment que fa de marquesina, no és recent, però no es pot determinar la seva antiguitat.
També determina que a sota del cobriment hi ha dos volums situats als extrems, que en la fotografia
aportada per la propietat s’observa com un dels volums, l’any 2008 ja hi era. En data 29/10/2014,
s’emet informe tècnic municipal arran de la instància i documentació aportada en data 22/10/2014,
determinant que fa més de 6 anys que es va instal·lar la marquesina de fibrociment i la infracció
hauria prescrit. Vistos els informes tècnics de data 3 i 29 d’octubre de 2014, que determinen que
els fets denunciats respecte a la barbacoa fixa, aquesta ha estat retirada i respecte al cobert situat
en l’espai lliure interior d’illa ha prescrit.
En la secció de llicències i disciplina urbanística el Síndic ha resolt 9 expedients durant el 2015,
dels quals 5 corresponen a l’any 2014 i un al 2015.

3.3. Contaminació: acústica, calòrica i per fums i olors.
Una activitat pública que tradicionalment ha estat vinculada als serveis de policia i seguretat es la
regulació i el control de les condicions de seguretat dels establiments i de les activitats de concurrència pública: bars, discoteques, cinemes, concerts, etc.
Són competències sovint incòmodes per als ajuntaments. No és cap secret que un focus important
de conflictivitat en l’àmbit local es entre els qui demanen més oportunitats i serveis per a l’oci i la
diversió (i per l’activitat econòmica associada) i els qui demanen més tranquil·litat ( i més límits
contra pràctiques de risc). I els interessos dels uns i dels altres no sempre es poden satisfer al
mateix temps.
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Un dels àmbits en els quals més es manifesta la contaminació ambiental, i que més pot afectar a
la salut de les persones i d’altres organismes vius, es l’atmosfera o, en un sentit més ampli, l’espai
aeri. Són diversos els elements i els emissors que poden contaminar aquest ambient. Els gasos
de tota mena contaminen la qualitat de l’aire que respirem, els sorolls, la llum que pot alterar la
vida nocturna o les altres radiacions, que poden perjudicar la salut d eles persones. Tot i que no
podem posar barreres a l’aire, la prevenció d’aquesta mena de contaminació passa normalment
pel control dels focus emissors, la majoria de vegades perfectament localitzables en els respectius
àmbits local. D’aquí que els ajuntament puguin jugar un paper important per protegir la qualitat de
l’atmosfera i del medi.
La contaminació acústica, la majoria de casos, és una contaminació de proximitat, de manera que
els ajuntaments ostenten les competències més significatives en aquesta matèria. De fet, fins fa
poc temps l’única normativa que limitava aquesta contaminació era la de les ordenances municipals. Tanmateix, els darrers anys s’han promulgat lleis estatals i de la Generalitat que la regulen.
Segons la legislació sectorial vigent, els ajuntaments han d’elaborar mapes de capacitat acústica (els
de menys de mil habitants poden delegar aquesta funció als consells comarcals o a les diputacions) i
aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions. Els municipis de més de
100,000 habitants, a més, han d’elaborar cada 5 anys mapes estratègics de sorolls. Els mapes i les
ordenances municipals serveixen per determinar els nivells màxims de soroll tolerats, de manera que

tota emissió que els vulneri pot ser clausurades o sancionada
per les autoritats municipals.
Durant el 2015, el Síndic ha tramitat 18 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
algunes queixes resoltes durant el 2015.
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ.- Els promotors d’aquestes queixes normalment exposen
el seu malestar i el sentiment d’impotència i de desprotecció per part de l’Ajuntament, davant
de les infraccions reiterades i sistemàtiques de la normativa municipal en quan als sorolls, tant a
l’interior dels establiment que es propaguen pels edificis, com el soroll a l’exterior dels establiment
que provoquen els clients a la sortida. En són alguns exemples els expedients (2015SDGR0004749; 2015SDGR00051-59; 2015SDGR00062-63; 2015SDGR00067). La majoria d’aquest expedients
s’han resolt amb greuge, però n’hi ha de pendents a l’espera de resoldre l’oportú informe municipal
(2015SDGR00175, 2015SDGR002202015SDGR00137, 2015SDGR 00138).
Un expedient il·lustratiu d’aquest tipus de casuística és el 2015SDGR0008. En ell la promotora de
la queixa, així com diversos veïns i veïnes denunciaven les molèsties per sorolls provinents d’un
establiment de bar. Aquest fet es va posar de manifest en reiterades ocasions a l’Ajuntament, i segons afirmen, des de la secció d’activitats de l’Ajuntament se’ls hi responia que cada vegada que
pateixin molèsties han de trucar a la Policia Municipal, sense que l’Ajuntament pugui dur a terme
cap acció més. És per això que des de l’oficina del Síndic Municipal de Greuges es va sol·licitar
l’informe sobre els fets objecte de la queixa.
Analitzat el cas i amb l’informe municipal, el Síndic va resoldre que s’estava produint un greuge. En primer lloc, en quan a les condicions de l’activitat, va quedar de manifest que aquestes no s’ajustaven a la llicència atorgada, com es derivava de l’informe tècnic elaborat en data
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19/12/2014. L’informe tècnic municipal -on es detallaven els incompliments per part del titular de
la llicència-, era de data 19/12/2014, i només constava un decret d’incoació de l’expedient de
data 29/12/2014 i un decret de requeriment d’execució de mesures correctores amb advertiment
de suspensió, en data 13/02/2015. A banda, d’aquests actes administratius, no hi figurava a cap
actuació més per part de l’Ajuntament a fi de fer complir la normativa, a la propietat. En segon lloc,
pel què fa referència als horaris d’obertura, l’article 14 de l’ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics
i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, estableix que: “14.1 Els
alcaldes o les alcaldesses, dins els respectius termes municipals, poden establir reduccions dels
horaris que preveu aquesta Ordre, per un màxim de dues hores. 14.2 Les reduccions a què fa referència l’apartat 1 es poden acordar de manera excepcional per a locals concrets o per a locals
concentrats en determinades zones, quan ocasionen molèsties al veïnatge del seu entorn físic, o
bé per raons de seguretat, degudament acreditades i amb els informes policials corresponents en
ambdós supòsits.14.3 Aquestes limitacions s’han d’acordar mitjançant resolució motivada i s’han
de comunicar a la direcció general competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives i a la direcció general competent en matèria de policia del departament competent en matèria
de seguretat pública.” En tercer lloc, resulta evident que

la responsabilitat principal de les situacions de sorolls a la via
pública recau en les persones que les protagonitzen, no obstant,
resulta evident que hi ha factors que hi contribueixen com són els
horaris dels locals, incompatibles en els dies feiners amb l’activitat
normal, la tipificació inadequada de les infraccions en la normativa
legal de nivell supramunicipal i la insuficiència d’actuacions
sistemàtiques i contundents.
No obstant, els propietaris d’aquest tipus d’establiment tenen l’obligació legal d’evitar conductes
incíviques, donar compte d’aquestes a la Policia Municipal i evitar la sortida dels clients al carrer
amb begudes. L’incompliment de les obligacions establertes a l’Ordenança Municipal d’Ocupació
de les Vies i Espais Públics de Sabadell , o quan es derivin molèsties greus pel trànsit de vianants,
es produeixin queixes, reclamacions -degudament acreditades- o denuncies de la policia local per
molèsties de soroll o pertorbació del descans veïnal o d’altres motius justificats de consideració
municipal, podran comportar la imposició de sancions administratives en forma de multes i/o simultàniament o alternativament la revocació de la llicència. Finalment doncs, resulta evident que
s’incomplia la normativa de sorolls, perquè així ho determinava l’informe tècnic municipal. Hi ha
nombroses sentències (Sentencia TS, 22 Oct. 2014, Rec.811/2014; sentència de 20/3/2006 de AP
de Barcelona), que confirmen el que

el TC va establir el març del 2004, quan va dictaminar que
viure sense soroll és un dret fonamental.
I per tot l’esmentat el Síndic va estimar la queixa i va considera que hi havia greuge ja que s’estava
produint una vulneració de drets als veïns i veïnes que patien una situació que es perllongava en el
temps. L’Ajuntament compta amb els instruments necessaris per valorar si les denúncies plantejades pels ciutadans i ciutadanes estan fonamentades, i ha de posar fi als incompliments. Per això,
l’incompliment normatiu va fer que el Síndic recomanés a l’Ajuntament una limitació horària a causa
de les nombroses queixes i actuacions, utilitzant aquesta mesura tal i com preveu la normativa en
matèria d’horaris d’espectacles. Igualment, en relació a la llicència, va recomanar que l’Ajuntament
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fes complir l’ordre d’execució dictada al propietari del local, utilitzant les mesures que preveu la
llei (multes coercitives), i sancionés degudament ja que s’incompleix la normativa municipal, en
especial, pel què fa referència a l’ordenança de sorolls No es pot pretendre que els veïns i veïnes
que pateixen el sorolls per damunt dels llindars acceptats i els hagin de continuar suportant mentre
la persona titular de l’establiment no aconsegueix legalitzar l’activitat.
GIMNÀS.- El Síndic també ha resolt una queixa (2014SDGR00159) corresponent al 2014 sobre
contaminació acústica. En aquest cas es tracta de la queixa d’un veí molest amb els sorolls provinents d’un gimnàs situat enfront de casa seva, al centre de la ciutat. Sol·licitat l’informe, es posa de
manifest que al 2013, el titular de l’activitat incomplia amb la normativa ja que després de realitzar
sonometria des del domicili del promotor de la queixa, es conclou que l’activitat del gimnàs supera
els límits d’immissió previstos a la normativa. Al desembre de 2014 el titular de l’activitat presenta
un escrit d’al·legacions relacionant les mesures executades en relació als requeriments municipals i
oferint-se a adequant tota l’activitat als valors límits d’immissió. A l’abril del 2015 es realitza de nou una
sonometria on es conclou que tècnicament, amb les accions dutes a terme per l’empresa s’observa
que l’activitat s’adequa a la normativa d’aplicació. Per tant, després de la intervenció del Síndic va
quedar acreditat que s’estava produint un greuge pel ciutadà, que va quedar finalment solucionat.
NETEJA DE CONTENIDORS: SMATSA.- En la queixa 2015SDG00012 el promotor de la queixa
denunciava que en el recinte del costat de casa seva, l’empresa concessionària de la neteja municipal (Smatsa) hi duia a terme la destrucció dels contenidors de vidre vells, la qual cosa els provocava moltes molèsties per soroll i pudors. L’expedient va quedar resolt en tràmit quan es demana a
l’empresa concessionària informació sobre els fets, i aquell mateix dia va decidir aturar els treballs
i buscar una ubicació menys conflictiva. Al mateix temps i a resultes de la intervenció del Síndic,
l’Ajuntament es va adonar que la nau en qüestió no estava inclosa dins dels espais autoritzats per
l’empresa concessionària, per realitzar les tasques derivades del projecte d’implantació dels nous
contenidors de la ciutat, i per aquest motiu, també els van fer cessar en l’activitat i els treballs nocturns. Després de la intervenció del ´Sindic les molèsties van cessar per complet.
En l’apartat de contaminació acústica s’han resolt 16 expedients dels quals 15 corresponen al 2015
i 1 al 2014.

3.4 Immobles abandonats
Un altre dels problemes amb l’habitatge, són els immobles abandonats i els problemes relacionats
de manca de salubritat que aquests ocasionen als immobles propers tals com insectes, pudors,
rosegadors, etc. , i que incideixen negativament en la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Durant el
2015 el Síndic ha obert 6 expedients en relació als immobles abandonat, dels quals se’n reprodueixen alguns exemples a continuació.
En l’expedient 2015SDGR00088, una ciutadana va presentar una queixa, adduint que l’immoble situat al costat del seu habitatge mostrava evidents signes d’abandonament, la qual cosa, com a veïna, li generava greus perjudicis de brutícia, pudors, insectes i humitats. La promotora de la queixa
va manifestar que havia posat en coneixement de l’ens local la seva situació a fi que aquest donés
alguna solució però no n’havia obtingut resposta. El Síndic va estimar la queixa perquè l’Ajuntament
no havia aconseguit que l’empresa propietària complís amb els deures d’ús, conservació i rehabilitació; i va recomanar a l’Ajuntament que fes complir el contingut de l’acte administratiu per qualsevol mitjà previst a l’ordenament jurídic.
Per uns fets similars, es va tramitar la queixa 2014SDGR00165, on una veïna denunciava l’estat
d’abandó en què es troba un immoble situat al costat de casa seva. Denunciava que s’hi acumulava un munt de ferralla, males herbes, i la proliferació de gats i rates. Després d’estudiar el cas,
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el Síndic va estimar la queixa. Tot i que no és cert que l’Ajuntament no hagués fet cap actuació
al respecte, aquest no havia aconseguit que l’empresa propietària complís amb els deures d’ús,
conservació i rehabilitació que tenen totes les persones propietàries de tota classe de terrenys,
construccions i instal·lacions. I va sol·licitar que s’informés el moment en que finalitzés l’expedient
de disciplina urbanística i la seva forma de finalització, la qual cosa, a data de tancament de la
memòria, encara no s’ha produït.
Finalment, el Síndic vol destacar l’expedient 2013SDGR00130, resol l’any 2013, però que el ciutadà
s’ha dirigit de nou al síndic perquè la situació continua sent la mateixa. En l’expedient, va quedat
acreditat que l’estat d’abandó de l’immoble podia posar en perill als ciutadans i ciutadanes. Es
tracta d’una queixa presentada per un veí que va denunciar l’estat de l’habitatge contigu al seu.
Tant de la comprovació pel propi Síndic, com de l’informe dels tècnics municipals, va quedar palès
que calia dur una sèrie d’accions,

i que el mal estat en què es troba l’immoble podia posar
en perill la seguretat de les persones.
És un expedient on consten ordres d’execució des de l’any 1999. En concret per decret de
03/09/1999, consta ordre d’execució d’unes obres d’arranjament dels balcons de la façana principal, arranjament del revestiment de les mitgeres i de la façana posterior i reforç de bigues de la
façana posterior que estan a la intempèrie i amb signes de degradació. En data 30/06/2004 en primer moment, i al 18/03/2005 després, es van reiterar les ordres d’execució de 03/09/1999. En data
11/07/2006 s’emet nou informe on es conclou que l’estat interior de l’edifici continua en el mateix
estat que l’última inspecció de data 01/03/2005. En data 26/07/2011 s’incoa nova ordre d’execució.
I en data 26/01/2012 es resolt novament incoar expedient d’ordre d’execució, tot advertint que
s’està treballant amb serveis socials per tal de reallotjar a la propietat del segon pis. El Síndic va
estimar la queixa presentada en relació a la tramitació del procediment, en tant

que l’Administració, hauria de procedir a l’execució subsidiària
en casos com aquest, on la seguretat no queda garantida.
I va recomanar a l’Ajuntament que actués de forma eficaç i diligent ja que en aquest cas, s’incompleix
la normativa municipal des de fa molts anys, i la inactivitat de l’Administració pot suposar un perill
per la seguretat, tant per les persones que viuen a l’habitatge en qüestió, com els veïns o persones
que deambulen pels voltants de l’edifici. A data de tancament d’aquesta memòria no consta que
l’Ajuntament hagi dut a terme cap acció més, malgrat els greus perills que suposa l’immoble.
En aquest darrer apartat referent a immobles abandonats el Síndic a resolt 3 expedients, dos dels
quals corresponent a 2015 i un al 2014.
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4. Espai públic
La ciutat és avui l’espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. La vida a la ciutat
ens imposa actualment l’obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi vivim, hi busquem
feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del medi
ambient, la garantia d’una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d’intercanvi i
lleure, etc.
Segons l’article I de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, aprovada
a la ciutat francesa de Saint-Denis l’any 2000 i adoptada per més de 300 ciutats de tota Europa,
el dret a la ciutat és el dret a «un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants [els quals]
tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que
comporta assumir també deures de solidaritat».
L’Ajuntament té plenes competències en el manteniment de la via pública, i en aquest apartat hi
figuren les reclamacions relatives a l’ús i manteniment, desglossant aquells apartats que han rebut
un nombre major de queixes i que es refereixen a la circulació de vehicles i la mobilitat, la neteja,
els parcs i jardins, i la via pública. Sense cap tipus de dubte, el major nombre de queixes tramitades han estat per la circula de vehicles i les sancions de trànsit.

4.1. Circulació de vehicles: mobilitat.
El marc jurídic relacionat amb la circulació i els vehicles es troba en la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària (RD legislatiu 339/1990), la llei catalana 9/2003 de 13 de
juny, sobre mobilitat; desenvolupada per diferents decrets; i l’ordenança municipal de circulació.
La Policia Municipal té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a
una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada, i donar un servei
de seguretat pública de qualitat i uns valors de professionalitat, compromís, integritat, disciplina,
modernitat, transparència i proximitat a la ciutadania. Partint d’aquestes premisses, el Síndic entén
que les relacions del cos amb la ciutadania s’han de basar en el respecte a aquests principis. En
l’exercici de la potestat sancionadora,

l’Administració ha de provar tant la comissió de la infracció com
que la persona imputada en el procediment és qui l’ha comès, per
destruir-ne la presumpció d’innocència.
El compliment d’aquesta càrrega probatòria ha de ser especialment rigorós, ja que és una garantia
per a la persona “imputada” i el contrapès que, en un sistema democràtic, s’exigeix al poder sancionador atribuït a l’Administració; per tant, ha de desplegar una activitat probatòria incriminatòria
raonablement suficient per verificar que un subjecte ha comès una infracció. Malauradament, moltes vegades aquesta activitat probatòria es sustenta només en la presumpció legal de veracitat de
les declaracions contingudes en les denúncies i els actes dels agents de l’autoritat i els inspectors.
El síndic considera que

la presumpció de veracitat dels agents ha de ser el mecanisme últim,
d’aquí que en totes aquelles sancions on es pugui provar la comissió del fet amb altres mitjans
de prova, la sanció s’hauria de basar en aquestes, i no per defecte en la paraula dels agents de
l’autoritat. Estem parlant de sancions de trànsit on l’agent fa valdre la seva paraula i on seria molt
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fàcil provar el fet sancionable amb una fotografia. Per l’encaix que aquesta figura pot tenir en ple
S.XXI, on la paraula de l’agent val més que la del ciutadà, el Síndic municipal, juntament amb la
Síndica de greuges de Terrassa, i el Síndic municipal de greuges de Sant Cugat, han encomanat
un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la presumpció de veracitat dels agents de
l’autoritat. Aquesta presumpció de veracitat, i la manca d’obligatorietat d’aportar proves, fa que
moltes denuncies que no s’entreguin en ma, i siguin notificades a posteriori, sigui impossible demostrar el què denuncien els agents. (semàfor en vermell, parada en lloc prohibit...)
Cal remarcar també, l’especial atenció que mereixen les persones amb discapacitat per poder fer
efectiva la seva accessibilitat i mobilitat personal.

Aquestes persones necessiten garanties suplementàries per
viure amb plenitud els drets, o per participar en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans en la vida econòmica,
social i cultural de la ciutat.
Així doncs, correspon als poders públic promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat
de les persones discapacitades, que reconeix la constitució, sigui efectiva, com, per exemple, mitjançant la instal·lació de reserves d’aparcament per aquest col·lectiu. Actualment les queixes en
aquest àmbit fan referència també, 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.
Són expedients que estan pendents de resolució per part del Síndic.
També hi ha 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.
En aquest apartat també queden reproduïts els expedients relatius als problemes de mobilitat amb
els que s’han d’enfrontar les persones amb discapacitat, dels que ja s’han reproduït alguns exemples. Igualment destacar els problemes de mobilitat que a l’entendre del Síndic s’estan produint a
la zona de la Nova Creu Alta, als voltants del CE Sabadell els dies en què hi ha partit, on tots els
agents hi resulten implicats.
En aquesta secció el Síndic ha rebut 29 queixes
Alguns dels exemples il·lustratius són els que es reprodueixen a continuació.
TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FOTOCOPIADES.- Si
fins ara, les queixes relatives a les places reservades per a persones amb discapacitat tenien
el mateix el denominador comú, és a dir, que els ciutadans o ciutadanes feien la sol·licitud de la
reserva de plaça i l’Ajuntament, o no contestava a la seva petició, o contestava que no hi havia
recursos per la placa ni per pintar la reserva de la plaça; en aquest 2015, a banda d’alguna queixa
per aquests motius, l’Oficina del Síndic ha notat

un increment molt notori sobre queixes per sancions
de trànsit a persones amb discapacitat.
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En totes elles, el fonament de la sanció era que la targeta d’aparcament, o no hi era, estava mal
col·locada, no era visible, o era una còpia - segons els agents de Policia o els controladors de la
zona blava- , amb la qual cosa els promotors de la queixa s’hi mostraven totalment disconformes.
En l’expedient 2015SDGR00043, per exemple, el ciutadà va ser sancionat en dues ocasions. Una
per part d’un agent de policia municipal, per estacionar presumptament en una zona reservada
per a persones amb discapacitat amb la targeta fotocopiada i on no era visible el número; i l’altre,
imposada per un controlador de la zona blava, per estacionar en una zona d’estacionament amb
un horari limitat sense posar el tiquet. En relació amb la primera sanció, l’art. 30 de l’Ordenança de
Circulació municipal 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’art. 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 del vehicle. Però en cap cas, hi
ha una infracció per ús incorrecte de la targeta, que és el què al·lega l’agent de policia. A més, no
s’aporta cap altra prova en el procediment sancionador que la presumpció de veracitat de l’agent,
que com s’ha posat de manifest en d’altres resolucions, hauria de ser un recurs d’última instància.
En aquest cas concret es podien haver aportat altres proves, com una fotografia, que reforces el
que es manifesta per l’agent. I, per últim, la normativa infringida que s’estableix en la denúncia és
l’article 94.2.1 de l’Ordenança municipal de circulació, i aquesta només disposa de 74 articles. En
conseqüència el desconeixement cert del fet atribuït no li va permetre exercir el seu dret a defensa de forma adequada, quan precisament, un dels principis bàsics del procediment sancionador
és el dret de les persones responsables a conèixer els fets que se li imputen i les infraccions que
aquells fets puguin constituir. Pel què respecte a la segona sanció per estacionar presumptament
el vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat sense posar el tiquet o fer-ho de forma
que no sigui visible; el Síndic també va estimar la queixa ja que en aquest cas

es tracta d’una denúncia per part d’un controlador de la zona
blava. Per tant, segons ha reafirmat el Tribunal Suprem en
diverses sentències, aquests no tenen la consideració d’agents
de l’autoritat,
i en conseqüència la simple denúncia equival a la d’un particular, i si no es adverada per proves
posteriors no té prova suficient per acreditar el fets. A més, la normativa infringida, segons consta
en la proposta de resolució és la C36 01 OM, i la descripció que consta en el fet denunciat és
“estacionar en zona d’estacionament amb horari limitat, sense posar tiquet, ho fer-ho de forma que
aquest no sigui visible”, per tant, el ciutadà no pot exercir el seu dret de defensa, atès que s’aporta
una fotografia on consta que la targeta era visible a la part frontal del vehicle. Existeix doncs una
contradicció entre els fets que podem constatar a través de la fotografia i la infracció que se
l’imputà al ciutadà. En conseqüència, igual que en la multa anterior, el desconeixement cert del fet
atribuït no li va permetre exercir el seu dret a defensa de forma adequada.
En el cas exposat ( igual que a la resta que afecta a persones amb capacitats diferents) és important posar de relleu que 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 poden trobar aquestes persones per desenvolupar les activitats quotidianes,
superar les limitacions derivades de les discapacitats que els afecten i afavorir-ne la integració,
per tant, s’emmarca en les mesures orientades a la protecció de les persones amb discapacitat
d’acord amb la constitució. Acreditat que s’havien vulnerat els drets, el Síndic va recomanar a
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l’Ajuntament que s’anul·lessin les sancions en termes de justícia social i es retornessin els imports
abonats pel ciutadà a causa de les irregularitats detectades en ambdós expedients. També es va
recomanar a l’Ajuntament que estudiés un sistema alternatiu a l’actual per evitar el possible frau
de 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 el vidre d’alguns vehicles hi ha una franja més fosca que pot
dificultar visualitzar correctament les targetes per a persones amb discapacitats, i el Síndic entén
que aquest fet, no pot jugar en contra dels drets de la ciutadania.
RESERVA DE PLACES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.- En la queixa 2014SDGR00157,
el ciutadà va denunciar a l’oficina del Síndic que després de sol·licitar una reserva d’aparcament
per a persones amb discapacitat, havien instal·lat un senyal vertical però no havien procedit a pintar el terra. En reiterades ocasions havia fet la demanda a l’ens local, però no n’havia obtingut resposta. Aquest fet provocava que la grua s’havia endut en nombroses ocasions el vehicles del propi
ciutadà amb discapacitat titular de la plaça, amb els conseqüents perjudicis que això li ocasionava. Després de sol·licitar l’informe, l’Ajuntament va procedir a pintar les senyals horitzontals. Cal fer
notar que en aquests expedients després de la intervenció de la institució del ´Síndic l’Ajuntament
sol prendre mesures i posar fi a la vulneració dels drets, fent pintar la reserva d’aparcament. El Síndic va resoldre l’expedient considerant que s’havia produït un greuge per la demora en la tramitació
de la reserva d’aparcament, considerant l’especial protecció que mereix el col·lectiu de persones
amb discapacitats.
ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA.- En la queixa 2014SDGR00113 s’addueix que la ciutadana va realitzar una operació de càrrega i descàrrega al carrer Sant Pau, com així ho justifica el
certificat de l’empresa que es va aportar com a prova en el procediment. En l’informe emès per
l’Ajuntament s’al·legava que l’agent va denunciar el vehicle perquè es trobava estacionat en la
reserva de càrrega i descàrrega dins l’horari establert de la prohibició, però que no es tractava de
cap vehicle comercial ni tenia cap tipus d’autorització per fer servir aquest tipus de reserves. Afegia
l’Ajuntament que conforme l’Ordenança de Circulació de l’Ajuntament de Sabadell i al Registre de
vehicles de la Direcció General de Trànsit, el vehicle denunciat no es troba catalogat com a vehicle
apte pel transport de mercaderies, sinó de turisme. No obstant el Síndic ha pogut contrastar com,
per contra, l’article 156.2 del Real Decreto 1211/1990 de 28 de novembre, pel què s’aprova el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, disposa que el transports privats de mercaderies han de dur-se a terme en vehicles lleugers, però no defineix quin tipus de vehicle ha de ser.
I l’Ordenança de Circulació de l’Ajuntament de Sabadell, no disposa en cap moment l’exigència de
quin tipus de vehicle ha de ser, ni estableix que siguin vehicles destinats EXCLUSIVAMENT al transport de mercaderies Tampoc estableix l’article 37 que el vehicle en qüestió hagi de ser logotipat per
a la seva identificació. La Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) dedica el capítol I del
títol III, als serveis i activitats del transport per carretera, i estableix una classificació dels transports
en base a uns determinats criteris. Pel seu objecte es poden classificar, segons l’art. 63, en:
• De viatgers quan estan dedicats a realitzar els desplaçaments de les persones i els seus
equipatges en vehicles construïts i condicionats per a tal fi.
• De mercaderies quan estan dedicats a realitzar desplaçaments de mercaderies, en vehicles
construïts i condicionats per a tal fi.
• Mixtes quan estan dedicats al desplaçament conjunt de persones i de mercaderies en vehicles especialment condicionats a tal fi, que realitzen el transport amb la deguda separació.
En relació a l’afirmació de l’Ajuntament sobre que el vehicle no era comercial, i no tenia cap tipus
d’autorització per fer servir aquest tipus de reserves, cal contrastar-la amb allò disposat a l’article
2 i 3 de La Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la
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Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera. L’article 2 confirma l’obligatorietat de posseir l’anomenada autorització
per al transport de mercaderies, ja siguin públics o privats, però conjuntament l’article 3 enumera
les excepcions a l’obligatorietat de l’autorització, en la que cal fer especial observança a l’apartat
3.1 a), quan dispensa de l’autorització als vehicles privats particulars definits a l’article 156 de la
Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, anteriorment esmentada.
En relació al procediment administratiu, assenyalar que no consta en la documentació facilitada
per l’Ajuntament el dos intents de notificació de la incoació del procediment sancionador establerts
per llei 30/1992 (Art.58 i 59). A banda, que cal destacar que la butlleta tampoc es va entregar en
mà, en el moment de la presumpta infracció, per tant incomplint el precepte de l’art 76 del Real
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de març. El Síndic va estimar la queixa per considerar que no
s’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 treballa.

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 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 l’entendre del Síndic una inseguretat jurídica per la ciutadania que es trasllada amb una mala
administració. Per altra banda, la mala administració ha quedat novament acreditada amb les irregularitats en el procediment administratiu, especialment en la manca de notificació de la incoació
del procediment sancionador amb totes les garanties legalment establertes. Per tot, el Síndic va
recomanar a l’Ajuntament que li retornés l’import de la multa al ciutadà, i a banda, va recomanar
a l’Ajuntament regulés degudament aquestes àrees. Apuntant com una solució, el sistema que
empra l’Ajuntament de Barcelona, a través dels aplicatius mòbils i els SMS per gestionar aquestes
àrees, més pròpies d’una smart city, com ho és, presumptament Sabadell.
ESTACIONAMENTS INDEGUTS.- Com cada any, aquest tipus de queixes són nombroses. Cal
advertir que és un àmbit on el Síndic després d’estudiar el cas, constata que en alguns casos, s’ha
produït la infracció i l’actuació de l’Ajuntament s’ha ajustat a dret. Però també hi ha molts casos on
queda acreditat un greuge pel ciutadà ja que el procediment administratiu s’ha fet vulnerant els
drets de la ciutadania. No obstant, en qualsevol cas, el Síndic continua insistint a l’administració
que cal aportar més proves en el procediment sancionador a banda de la presumpció de veracitat
dels agents, per dotar de més seguretat jurídica als procediments..
Un dels exemples on el Síndic va desestimar la queixa és l’expedient on un ciutadana va presentar una queixa 2015SDGR00155 adduint que va estacionar el seu vehicle damunt la vorera per
desencotxar una persona gran i acompanyar-la fins el seu pis -un primer pis sense ascensor-. De
les proves aportades i de l’informe municipal, el Síndic va resoldre que la infracció s’havia comès,
i l’estacionament s’havia dilatat més del temps necessari per realitzar l’operació de desencotxar la
persona, per la qual cosa va considerar que no hi havia greuge. No obstant el Síndic va recomanar a
l’Ajuntament que per evitar aquestes situacions de conflicte amb la ciutadania, es podrien haver pres
una sèrie mesures, com per exemple, fer fotos del lloc dels fets, ja que així quedaria reflectida la infracció en sí, i el gran destorb que estava ocasionant la parada, amb la intensitat de vehicles que circulaven per allà en aquell instant, o els motius pels quals la sanció no va poder ser notificada en ma.
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En un altre expedient (2015SDGR00177), el ciutadà denunciava la seva disconformitat amb la
sanció per fer una parada per desencotxar el seu fill de 6 anys i acompanyar-lo al CE Sabadell. O
l’expedient 2015SDGR00046 per estacionar el vehicle damunt la vorera dos minuts per desencotxar la seva filla a la llar d’infants. En aquests casos, on queda acreditat que s’ha comès la infracció,
el Síndic desestima la queixa en tant que s’ha incomplert la normativa però insisteix, en el dret a
una bona administració i en la necessitat d’assegurar-se que el procediment s’ha seguit correctament per part de l’Administració, fet que no sempre succeeix, en quan a les notificacions dels actes
administratius, principalment pel què fa a l’obligatorietat d’entregar en ma les denúncies de trànsit.
Els agents de l’autoritat s’excusen amb la gran intensitat de vehicles i afluència que impedeixen fer
la notificació al mateix moment dels fets, però el síndic demana proves suplementàries que acreditin aquest fet, i que no sigui l’excusa per vulnerar els drets dels ciutadans.
En l’expedient 2015SDGR00143 el Síndic va estimar la queixa, la persona manifestava la seva disconformitat amb la sanció per estacionar el vehicle davant d’un gual, atès que, segons ella, les senyals horitzontals pintades feien creure que era una zona d’estacionament amb horari limitat (zona
blava). Després d’estudiar el seu cas, el Síndic va estimar la queixa. En primer lloc, la persona va
estacionar el seu vehicle al carrer Pare Sallarès 17. Per les característiques del lloc, la ciutadana va
considerar que era una zona d’estacionament amb horari limitat, i per tant, va col·locar el corresponent tiquet de zona blava en un lloc visible. Cal fer constar que tal i com preveu l’informe emès
pel propi Ajuntament, aquesta confusió ja s’ha produït fins a sis ocasions durant l’any 2015, per part
de persones diferents. Per tant, la Policia municipal ha actuat al lloc, en sis ocasions, provocant
un greuge, no tant sols a la ciutadania que ha presentat la reclamació, sinó també al ciutadà que
té concedida la llicència de gual perquè no pot fer ús del seu pàrquing. En segon lloc, sobta que
en l’informe municipal s’utilitzi com a argument que “al lloc hi ha una placa de senyalització vertical
que té prioritat davant de les marques vials “ perquè tal i com preveu la doctrina de la Direcció
General de Tràfic, la senyal R-307 “Parada i Estacionament Prohibit” comença en la vertical de la
senyal i finalitza a la intersecció més pròxima, per tant, es delimita la prohibició a partir d’aquesta.
El lloc dels fets se situa justament abans d’aquesta senyal tal i com queda reflectit en les imatges
aportades, afegint, doncs, confusió ciutadana ja que no es una senyal que afecti tal i com està ubicada a aquell lloc. Per tant, es cert que la senyalització vertical preval davant la horitzontal com es
recull tant a l’Ordenança Municipal de Sabadell, però en aquest supòsit, no es considera que estigui
prohibint l’aparcament en aquell emplaçament ja que el vehicle es trobava estacionat fora de l’àmbit
d’actuació de la senyal vertical. És per tot que el Síndic va considerar que s’havia produït un greuge,
fonamentalment perquè s’havia vulnerat el dret a una bona administració en tant que no va quedar
clarament identificat que es tractava d’una zona de gual i això havia induït a error a diferents ciutadans, durant el 2015. Amb aquests arguments el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que prengués
les mesures adequades per evitar possibles errors de cara al futur, disposant la zona correctament
(aplicant pintura negre sobre l’asfalt per tapar l’antiga pintura blava, aplicar pintura groga o vermella
davant del gual, desplaçant la senyal vertical R-307, etc.) i deixés sense efectes la sanció imposada
a la ciutadana per considerar que s’havia vulnerat el seu drets a una bona administració.
IMPEDIMENT EN ÚS DEL GUAL: MOBILITAT.- La queixa 2015SDGR00037 corresponent a la
d’un ciutadà que manifestava que els camions que fan operacions de càrrega i descàrrega a
l’establiment del Sorli Discau, situat al costat de casa seva, li impedeixen que pugui fer ús del seu
gual. Tal i com es desprèn de les fotografies aportades hi ha camions constantment aparcats al
davant de casa seva. El Síndic va constatar que s’estava produint un greuge ja que l’Ajuntament
havia de garantir el dret del promotor de la queixa a gaudir del seu gual i per això es va recomanar
a l’Ajuntament que procedís a l’estudi del cas concret i a la col·locació de les oportunes pilones
de l’emplaçament indicat, ja que amb les intervencions que havia fet la Policia fins el moment, no
han aconseguit la finalitat de dissuadir als conductors incívics i disminuir la problemàtica existent.
Si el gual és una reserva de pas que l’administració concedeix, previ pagament d’una taxa, i que
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dóna dret a entrar i sortir sense obstacles de casa amb el vehicle; l’administració té l’obligació de
prendre les mesures necessàries per fer efectiu aquest dret que ha autoritzat. I tal i com va quedar
palès, les actuacions dutes no havien estat suficients. L’Ajuntament ha donat resposta a la recomanació del Síndic, fonamentant que la seva política és evitar les pilones a la ciutat, per la qual
cosa, el ciutadà continua patint la vulneració dels seu dret a poder entrar i sortir del seu habitatge,
malgrat que aboni la taxa corresponent.

4.2. Transport públic
El transport públic de viatgers és un sector d’activitat pública competència municipal, catalogat
com un servei essencial reservat als ens locals. Les autoritats locals han de garantir el dret dels
ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A
aquest efecte,

han de garantir que els transports públics siguin
accessibles a tothom
segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans. Alhora han de controlar el tràfic automobilístic i garantir la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient
Durant el 2015 el Síndic ha obert 5 expedients relacionats amb el transport públic. Les queixes
de transport públic venen en bona part motivades pel desacord amb la denegació de les targetes
d’autobús gratuïtes tant per a persones grans, com per acompanyants.
TÍTOL GRATUÏT PER A PERSONES GRANS.- Un expedient que il·lustra aquest tipus de queixa
és el 2015SDGR00140. El Síndic cada any rep nombroses queixes 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 justament per superar aquest llindar. Malgrat tot, amb la
renta que perceben no poden fer front a les despeses mínimes per sobreviure i per tant, desplaçarse fent ús del transport públic es converteix en un luxe per ells. La recomanació que el Síndic ha
fet reiteradament 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’art 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 (basat en la presentació de les prestacions de la seguretat social)
que acabava afavorint 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’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, on
s’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.
TARGETA D’ACOMPANYAMENT.- En la queixa 2015SDGR00141 la ciutadana va posar damunt
la taula una altra problemàtica ja tractada per Síndic amb anterioritat. En aquest cas la ciutadana
adduïa que la seva filla té un grau de discapacitat del 79%, per això gaudeix de la tarja de transport
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gratuïta per a persones amb discapacitat. No obstant, ha sol·licitat la targeta gratuïta de transport
per a persona acompanyant i li ha estat denegada, fet que resulta incongruent perquè la seva
filla sempre ha d’anar acompanyada, com es desprèn de l’informe mèdic. Els ajuntaments tenen
assignades legalment unes competències bàsiques o serveis mínims a prestar obligatòriament,
segons el nombre d’habitants del municipi, i en els municipis amb una població superior als 50.000
habitants, com el cas de Sabadell, a més, cal que prestin el transport col·lectiu urbà de viatgers.
Resulta evident, que en l’expedient que ens ocupa estem davant d’un persona amb discapacitat
que necessita 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 qualsevol cas,
la protecció especial s’ha de donar tenint en compte la persona consumidora mitjana del col·lectiu
en què s’integra la persona consumidora. 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 estableixen 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, a la 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 exposat,
resulta acreditat, a través del certificat oportú que la seva filla necessita ser acompanyada sempre
en tots els desplaçaments que pugui realitzar, com així queda de manifest amb el certificat de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que posseeix. Amb aquesta fonamentació
el Síndic va recomanar a

l’Ajuntament que estableixi i reguli un passi d’acompanyant,
que permeti que una persona acompanyi a una persona amb
discapacitat en el transport públic de Sabadell sense haver
de pagar, quan quedi degudament acreditat
que: a) estigui empadronada a Sabadell; b) 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. La recomanació del Síndic és una
pràctica habitual a altres pobles i ciutats, i també existeix el passi d’acompanyant en l’àmbit de l
àrea metropolitana de Barcelona (zona 1). Va recomanar doncs 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. L’Ajuntament en la resposta a la recomanació va informar que la tindria
en compte de cara al futur reglament i ordenances.
En total, el Síndic ha resolt 3 expedient relacionats amb el transport públic.
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4.3. Ús i manteniment de l’espai públic
L’Ajuntament té plenes competències en el manteniment de la via pública, i en aquest apartat hi
figuren les reclamacions relatives a l’ús i manteniment, desglossant, aquells apartats que han rebut
un nombre major de queixes i que es refereixen a neteja, parcs i jardins, i via pública. En total en
aquest àmbit s’han tramitat 35 queixes durant el 2015.
En quan a l’enllumenat hi ha queixes de la nova il·luminació led, i la menor intensitat de llum, sobretot
a la zona de la Creu de Barberà. També en destaquen el robatori de cables de coure, i la manca
d’il·luminació total a l’ Avinguda de Matadepera (passeig del Colesterol) en aquest expedient el síndic
va resoldre que l’Ajuntament ha de garantir el servei, ja que es tracta d’un dels serveis mínims que ha
de garantir, i que no pot posar com a excusa, el robatori del cablejat per no garantir el servei.
Un exemple que il·lustra la manca de manteniment d’alguns punts de la ciutat, és l’expedient
2014SDGR00137. En ell es denunciaven, per part del promotor de la queixa, els desperfectes que
hi havia a la vorera del domicili on viu al carrer Can Viloca. Després d’estudiar el cas, el Síndic va
resoldre que existia greuge, i va estimar la queixa presentada pel ciutadà. En primer lloc, i en quan
a la queixa presentada pel ciutadà a l’Ajuntament, no consta que aquest l’hagués contestada. El
Síndic va recordar a l’Administració que ha de donar resposta escrita a les qüestions que les persones li plantegin també per escrit, tant en el marc d’un procediment administratiu, com quan formulin suggeriments, propostes, queixes o demandes d’informació. L’Administració ha de complir
els terminis de tramitació previstos i no pot justificar- ne l’incompliment en la manca de mitjans o la
inadequada organització dels seus serveis.L’art. 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, assenyala que la manca de cura en el manteniment de les condicions
mínimes de seguretat en els carrers ha estat apreciada per la jurisprudència com a constitutiva de
responsabilitat patrimonial per l’Administració municipal, donada la competència que a les mateixes els atribueixen els articles 25.2.d) i l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local en relació a la pavimentació de les vies públiques (SSTS de 10 novembre
i 22 de novembre de 1994 – Art. 8749 i 10703). Per tot això, va recomanar a l’Ajuntament,

l’obligació de donar resposta per escrit a les queixes, i que
vetlli per prestar correctament el servei de pavimentació de
la via pública,
que arrangi urgentment aquells defectes existents a la pavimentació de via pública, especialment
aquells que siguin susceptibles de provocar caigudes als vianants.
El Síndic també ha resolt amb greuge la queixa 2015SDGR00038 relativa a l’estat del clavegueram
públic de la Pl. De les Termes, el què produeix inundacions als baixos de la comunitat de propietaris. En aquest expedient, el Síndic va rebre un primer informe per part de l’Ajuntament que posava
de manifest que l’origen del problema no era causat per la part municipal del clavegueram. Però a
la vista dels informes aportats per la ciutadania, el Síndic va insistir amb el nou govern municipal
de la precària situació que vivien els veïns, que veien sobreeixir les aigües fecals pels lavabos
dels seus habitatges. El nou govern va estudiar la problemàtica, que va evidenciar el mal estat del
clavegueram municipal, i va fer les intervencions oportunes que finalment van resoldre el problema
als veïns i veïnes de les comunitats afectades. El Síndic va resoldre l’expedient amb greuge atès la
gestió municipal que es va donar a la problemàtica.
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4.3.1. Neteja
La recollida i el tractament dels residus i la neteja viària, constitueixen un sector d’activitat pública
que la legislació de règim local estableix que ha de ser objecte de les competències municipals.
A més, aquest serveis també té la condició de servei mínim obligatori per a tots els municipis. I la
recollida, el tractament i l’aprofitament dels residus són definits també com a activitats o serveis
essencials afectats de reserva als ens locals, de manera que la seva gestió derivada exigeix una
concessió prèvia de l’ajuntament.
Són nombroses les queixes que ha rebut el Síndic en relació a la brutícia a molts punts de la ciutat,
per aquest motiu va decidir obrir un expedient d’ofici. De les queixes presentades es denota alhora
una manca de civisme important per part d’algunes persones, per la qual cosa,

el Síndic ha recomanat polítiques de conscienciació ciutadana,
a través d’agents cívics i accions pedagògiques i educatives.
Actualment els expedients oberts, fan referència a la situació de brutícia de la plaça del treball,
i els seus voltants, a causa del “botellón” que algunes persones hi fan (2015SDGR00032). Altres
queixes reiteratives en matèria de neteja, són la sol·licitud de canvi de lloc de contenidors. El síndic
entén que és potestat de l’Ajuntament la ubicació dels mateixos, però sempre s’ha d’intentar buscar una ubicació que minimitzi els efectes negatius en els veïns, buscant la millor ubicació possible
per a totes les persones que tenen els contenidors al costat de casa seva. Un expedient representatiu és el 2014SDGR000152, on després d’estudiar el seu cas, el Síndic va considerar que després
amb la seva intervenció l’expedient havia quedat resolt en tràmit perquè l’Ajuntament va accedir al
canvi de lloc sol·licitat per la ciutadana.
Un altre expedient relacionat amb la neteja viària es va plantejar pels pares de l’Escola del Sol. Van
presentar una queixa pel pipi-can de la plaça Vila Arrufat, i els problemes de pudors i insalubritat
pels nens i nenes que fan ús del parc, a les entrades i sortides de l’escola. L’expedient es troba
pendent de resoldre, a data de tancament de la memòria

4.3.2. Parcs i Jardins
En la queixa 2015SDGR00023 la ciutadana es queixava que en els carrers Av. Paraires, Via Aurèlia,
carrer d’Apúlia i carrer Mauritània es van talar una nombrosa quantitat d’arbres que no es van replantar. El Síndic va estimar la queixa per considerar necessari que

cal preservar el medi ambient per garantir una qualitat
de vida i el dret a la ciutat.
L’Ajuntament de Sabadell té potestat per a la tala i la poda d’arbres a la ciutat si aquestes són
necessàries, si poden ocasionar incidents a la circulació dels vianants, si es troben en mal estat.,
etc., i l’Ajuntament ha de buscar el màxim benefici per a la ciutat i els seus ciutadans per tal d’evitar
riscos innecessaris i perjudicials. La presencia d’arbres incrementa la humitat ambiental, però si
no hi ha una arbrada de certa densitat, aquest increment es bàsicament imperceptible. I és que
la funció dels arbres no només és decorativa i saludable, d’altres funcions importants que aquests
aporten són: fer ombra en èpoques estivals, filtrar i fixar elements contaminants, crear microclimes
i fragàncies agradables, actuen com a tallavents, suavitzen els pics climàtics, disminueixen el soroll, creen riquesa ecològica, preserven els corredors biològics, actuen com element conformador
del paisatge......preservar la vegetació d’un indret incrementa el seu valor. No es poden reduir

80 INFORME 2015 SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL

INFORME DEL SÍNDIC

dràsticament els recursos destinats a la gestió del verd urbà amb l’argument que no forma part
de les necessitats bàsiques de la ciutadania perquè comencen a aparèixer estudis i treballs en
tot el món que parlen dels valors del verd urbà. Més enllà de les diferents sensibilitats que poden
condicionar les decisions, existeixen raonaments que parlen del verd urbà com un valor necessari
per la habitabilitat d’un municipi. No es tracta només de fer més agradable el paisatge urbà, sinó
de fer-lo habitable. És a dir, convertir un territori en un “hàbitat” adequat per viure els humans en
plenitud. El projecte europeu BUGS, Benefits of Urban Green Space (2004), desenvolupa una
metodologia integral per avaluar el paper dels espais verds i la forma urbana en l’alleujament dels
efectes adversos de la urbanització, que no només valora els aspectes ambientals, sinó també els
aspectes socioeconòmics. En les seves conclusions, en destaca: a) Cada vegada és més evident
que la qualitat del medi ambient urbà és un ingredient clau de la regeneració econòmica de les
ciutats europees; b) L’alta qualitat ambiental ha estat un factor clau en l’atracció d’inversions i la
creació d’avantatges competitius; c) La congestió urbana i la mala qualitat de vida, d’altra banda,
allunyen les inversions de les ciutats. D)La renovació de les zones urbanes amb zones verdes augmenta la qualitat de vida de la població en general i ajuda a reduir l’exclusió social, tenint el major
efecte en els membres més vulnerables de la societat. E) L’espai verd urbà pot ajudar a constituir
un marc en què la societat urbana i la cultura poden desenvolupar-se i augmentar la identitat i el
sentit de comunitat. Els arbres absorbeixen part de la reverberació tèrmica i lumínica provocada
pels materials de la construcció, així com ajuden a reduir el soroll ambiental dels nuclis urbans i
redueixen la velocitat del vent. Així com a l’arquitectura el concepte de confort forma part del criteri
de disseny, cal introduir aquest concepte en el disseny de l’espai públic per veure que l’arbre és
l’element urbà que més hi contribueix. El desenvolupament urbà altera el territori i aquests canvis
tenen un impacte significatiu en la hidrologia i l’ecologia d’aigua. Una cobertura arbòria de qualitat
proporciona beneficis hidrològics en dues àrees clau: la disminució de les inundacions al disminuir
la velocitat de l’aigua de pluja i la qualitat de l’aigua. Els arbres han estat identificats com elements
clau en la lluita contra el canvi climàtic. Per tot, el síndic va recomanar l’Ajuntament que programi
les replantacions d’arbrat viari en les vies on s’han talat i eliminat els arbres, i en totes aquelles on
sigui possible a fi de millorar la qualitat de la ciutat de Sabadell.
Un altre expedient és el 2015SDGR00132, queixa que exposa les molèsties que li ocasiona, a la
promotora de la queixa un arbre de grans dimensions de la via pública que les branques piquen
contra la seva finestra. Segons va manifestar, havia posat els fets en coneixement de l’Ajuntament
en reiterades ocasions, però aquest no havia pres cap mesura al respecte. Demanat l’informe a
l’Ajuntament, es va posar en coneixement del Síndic que ja s’havien portat a terme les tasques de
poda que ocasionaven aquestes molèsties, i l’expedient es va resoldre amb greuge.
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En aquest darrer apartat de l’informe, el Síndic vol fer algunes reflexions finals que es deriven del
contingut de les queixes de l’any 2015.
Durant el 2015, els ciutadans i ciutadanes han presentat 225 queixes al Síndic; s’han resolt 181
expedients; i s’han fet 1.478 assessoraments. El Síndic ha fet 77 recomanacions a l’Ajuntament de
Sabadell, de les quals un 14% han estat acceptades, un 12% no acceptades i el 74% restant no
s’han pogut resoldre per falta d’informe. Si bé és cert que amb el nou govern les contestes als informes i les respostes a les recomanacions han augmentat molt, l’augment no és visible en aquest
informe perquè s’han rebut durant el 2016, per tant, formaran part de la memòria de l’any vinent.
Del total de resolucions emeses pel Síndic, 3 de cada 4 han estat a favor de la ciutadania.
Any rere any el Síndic no vol deixar passar la oportunitat de recordar que la seva missió no és altre
que defensar els drets i les llibertats de la ciutadania, i que el propi Ple va decidir instaurar a la
ciutat l’any 2005. Per tant, una actitud de menysteniment envers la figura del Síndic, no és més que
una actitud desconsiderada amb els ciutadans i ciutadanes que han utilitzat els mecanismes dels
que s’ha dotat l’estat de dret per defensar, precisament, els seus drets i llibertats. En aquest sentit,
les resolucions del Síndic s’haurien de considerar com una la crítica positiva, com una ajuda i un
reforç als drets humans.
Les resolucions del Síndic es fonamenten sempre en la legalitat, l’equitat i la bona administració, i
normalment ofereixen un plus de drets, que insta a adaptar-se als nous temps. D’aquesta manera,
els drets humans han de deixar de ser una política pública específica, per a passar a desenvolupar-se com a un element que impregni totes les polítiques locals. La Carta europea pot servir de
marc de referència per a aplicar aquesta transversalitat, ja que projecta els seus compromisos sobre una pluralitat d’àmbits de l’activitat local i es desenvolupa sobre un espectre competencial molt
ampli, que va des dels serveis a les persones als serveis territorials, passant pel desenvolupament
i el govern local.
En l’àmbit del Servei a les persones, l’Oficina del Síndic ha rebut un 35% del total de les queixes.
En aquest àmbit, com succeeix cada any, el Síndic considera que cal duu a terme una actuació
decidia i contundent per garantir els drets bàsics de les persones sense recursos. L’accés universal a la llum, el gas i a l’aigua són condicions indispensables per a garantir un habitatge digne i un
nivell de vida adequat, són condicions imprescindibles per a preservar la vida i la dignitat de les
persones i les seves famílies. Al tractar-se de béns comuns cal que l’Administració vetlli per a la
sostenibilitat d’aquests recursos. Moltes famílies no poden tenir accés a una necessitat vital com
és un habitatge digne, però tampoc a l’aigua, el gas i la llum. Igualment des de l’oficina del Síndic
també es planteja la necessitat d’un estudi sobre mesures alternatives a considerar per persones
amb vulnerabilitat econòmica, sobretot quan hi ha menors a les famílies, com la gratuïtat de les
targetes de transport públic; o la possibilitat d’obtenir el carnet per les piscines municipals.
La percepció que tenen molts dels ciutadans que presenten queixa al síndic, és la descoordinació de
les possibles ajudes que s’ofereixen des de serveis socials. I per això el Síndic insisteix en una atenció social integradora que analitzi les situacions personals i/o familiars de forma global, i no posant
pedaços des d’una perspectiva centrada en un problema concret, com la vivenda, el rebost solidari,
o els subministraments. Arrel d’una queixa, oberta durant el 2015, el Síndic ha obert investigacions
d’ofici a fi d’estudiar la problemàtica existent d’aquelles persones que es veuen forçades a ocupar,
i condemnades pel propi sistema a seguir-ho fent, davant la manca d’una solució factible, que els
impossibilitat a la pràctica poder accedir mai a un habitatge social, atès la seva condició “d’ocupa.
El Síndic vol reconèixer de forma expressa la feina dels treballadors i treballadores socials, que
en alguns casos –com en la biblioteca del Nord- han de treballar en condicions molt precàries a
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causa dels comportaments incívics i violents per part d’alguns usuaris. Per tant, cal que des de
l’Ajuntament es prengui mesures per prevenir l’assetjament als treballadors i treballadores socials.
El Síndic també ha posat de manifest a l’Ajuntament que manca una menjador social a la ciutat,
que garanteixi els drets dels usuaris, i que cal establir un protocol del fred –abans d’arribar als
zero graus de temperatura. Amb les altes temperatures d’aquest estiu, caldria estudiar també la
possibilitat d’establir un protocol de mesures de prevenció dels efectes d’una onada de calor sobre
les persones vulnerables, mitjançant accions informatives i de seguiment de persones fràgils com
persones grans, persones amb discapacitat, persones sense sostre, etc.
En l’àmbit de la convivència, els poder públics han de promoure polítiques públiques que fomentin l’harmonia i la inclusió social, han d’emprendre les accions necessàries per establir un règim
d’acolliment de les persones immigrades i han de promoure les polítiques que garanteixin el reconeixement i efectivitat dels drets i deures de les persones immigrades, la igualat d’oportunitats,
les prestacions i els ajuts que en permetin la plena acomodació social i econòmica i la participació
en afers públics. Alhora l’Ajuntament han de vetllar per la convivència social, cultural i religiosa i
pel respecte a la diversitat de creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les persones, i han
de fomentar les relacions interculturals per mitjà de l’impuls i la creació d’àmbits de coneixement
recíproc, diàleg i mediació.
El Síndic troba a faltar una Carta de la Ciutadania que defineixi un pacte cívic que reforci l’exercici
d’una ciutadania lliure, crítica i participativa en la vida democràtica, amb la impli¬cació en la cultura pròpia i el respecte a la diversitat, amb drets i deures, en el àmbits econòmic i social, el de la
cultura i el lleure, el del medi ambient, el de la seguretat i el de la informació. Un pacte cívic amb
vo¬cació de fomentar el sentiment d’estima vers la ciutat i de bastir els fonaments d’un projecte
comú. La Carta que posseeixen moltes ciutats, és una eina de divulgació pedagògica i de promoció i defensa dels drets, deures i compromisos que fonamenten la con¬vivència i la cohesió social,
origen i futur de les ciutats.
En quan als serveis funeraris el Síndic vol posar de manifest la insensibilitat municipal per tractar
una problemàtica que fa molts anys que s’arrossega. En definitiva, es pretén fer pagar al ciutadà,
la deixadesa municipal. En primer lloc; 1) és un tema molt sensible per la càrrega emocional que
comporta 2) cal partir de la base que en quan el termini de les concessions funeràries, durant
anys, es va creure que eren a perpetuïtat i encara hi ha moltes persones grans que creuen que el
títols funeraris els pertanyen en propietat; 3) fan un parell d’anys, i coincidint amb la concessió del
servei funerari a l’empresa TORRA, SA, a través d’aquesta empresa, l’Ajuntament està reclamant
a la ciutadania que renovin les concessions relatives als anys seixantes, que segons l’ajuntament
han vençut per aplicació de la limitació temporal dels 50 anys. El Síndic considera que no pot ser
que el criteri municipal en quan al termini de finalització de les concessions funeràries atorgades
dels anys 1955 al 1988, s’estableixi en els 50 anys per una interpretació normativa que invoca preceptes que no tenen a veure directament amb les concessions funeràries. I en canvi, no apliqui el
criteri, que impera en d’altres ciutats, com la veïna Terrassa, la qual no va tenir por a acceptar que
la desregulació del sector, no podia jugar en contra dels drets dels ciutadans.
El Síndic també vol destacar la necessitat existent de recursos i eines per garantir la prestació
adequada del servei funerari atès el creixent pluralisme religiós i cultural present a la nostra ciutat.
Això comporta trobar solucions per a pràctiques funeràries i espais en els cementiris apropiats a
costums i creences diversos, sempre amb el compliment obligat de la normativa sanitària.
En relació a la tinença d’animals, una queixa recurrent és el procediment que cal seguir, i la implicació de l’Ajuntament, quan hi ha un animal abandonat, o denúncies per maltractament. Les queixes
de la ciutadania destil·len malestar en la poca implicació de l’Ajuntament en aquests casos.
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Finalment dins el capítol del Servei a les Persones, el Síndic defensa el dret al lleure. Arrel d’un
expedient que afectava el lleure dels joves, el Síndic, vol posar èmfasi en el dret a l’educació en el
lleure, a participar a l’esplai o a l’agrupament, a anar de colònies, a fer una ruta per la muntanya, a
fer activitats extraescolars…, entès com un autèntic repte que s’hauria de poder garantir a tots els
nostres infants, adolescents i joves. En definitiva, que calen esforços per promoure l’accés al lleure
ja que encara hi ha importants desigualtats socials que condicionen aquest accés i que s’han de
combatre des de les polítiques públiques.
En l’apartat d’Economia i Serveis Centrals, s’han rebut un 9% del total de queixes, i cal destacar
l’acompliment que cal exigir a l’Administració en quan al procediment. Més enllà de les demandes
que sol efectuar el Síndic en ares a incrementar els drets de la ciutadania, també hi ha l’exigència
de seguir el procediment, fet que en alguns casos no es produeix. I en tot cas, cal que el procediment administratiu sigui rigorós i estricte, i s’adeqüi en tot moment a la legalitat.
Una gran part de les queixes són de responsabilitat patrimonial, i tenen a veure amb la disconformitat amb la resolució administrativa, i en les dilacions excessives per caigudes de ciutadans
i ciutadanes a la via pública. La pavimentació de les vies públiques urbanes i la conservació de
camins és una de les competències atribuïdes als municipis per la legislació de règim local, que
també considera com a servei municipal obligatori l’accés als nuclis de població, la pavimentació i
conservació de les vies públiques i la seva neteja. Els carrers i les altres vies i espais públic urbans
són béns del domini públic municipal i són titularitat de l’ajuntament, de manera que resulta evident
aquesta responsabilitat municipal sobre la seva pavimentació.
Destacar que durant el 2015 s’han presentat dues queixes relatives a procediments selectius, als
quals el Síndic ha pogut intervenri perquè no eren persones amb dependència funcionarial o laboral del propi Ajuntament. El Reglament del Síndic municipal de greuges, que en regula la institució,
impedeix que les persones amb dependència funcionarial o laboral davant del propi Ajuntament,
puguin presentar una queixa al Síndic en qüestions referents a l’àmbit de les seves relacions
estatuàries, laborals o de servei, I atès que el Síndic considera que aquest fet, en limita els seus
drets, va demanar al nou govern la modificació del mateix, per introduir-ne alguna millora, com la
mencionada.
En quan a la gestió tributària és l’àmbit que més queixes ha rebut durant el 2015, un total de 26. Hi
ha un primer bloc, relatives al procediment sancionador en matèria de trànsit. La queixa principal
és la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat que és utilitzada com a única prova en tot el
procediment, per basar la infracció del ciutadà, el qual, sovint, no té eines per negar el què afirmar
l’agent (ex: saltar-se semàfor en vermell, utilització dispositius mòbil..etc). A banda, hi ha un problema en quan a les notificacions de les sancions, ja que massa sovint els ciutadans i ciutadanes
reben el constrenyiment sense haver rebut la notificació.
La Policia Municipal té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a
una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada, i donar un servei
de seguretat pública de qualitat i uns valors de professionalitat, compromís, integritat, disciplina,
modernitat, transparència i proximitat a la ciutadania. Partint d’aquestes premisses, el Síndic entén
que les relacions del cos amb la ciutadania s’han de basar en el respecte a aquests principis.
En l’exercici de la potestat sancionadora, l’Administració ha de provar tant la comissió de la infracció com que la persona imputada en el procediment és qui l’ha comès, per destruir-ne la presumpció d’innocència. El compliment d’aquesta càrrega probatòria ha de ser especialment rigorós,
ja que és una garantia per a la persona i el contrapès que, en un sistema democràtic, s’exigeix
al poder sancionador atribuït a l’Administració; per tant, ha de desplegar una activitat probatòria
incriminatòria raonablement suficient per verificar que un subjecte ha comès una infracció. Malau-
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radament, moltes vegades aquesta activitat probatòria es sustenta només en la presumpció legal
de veracitat de les declaracions contingudes en les denúncies i els actes dels agents de l’autoritat
i els inspectors. El Síndic considera que la presumpció de veracitat dels agents ha de ser el mecanisme últim, d’aquí que en totes aquelles sancions on es pugui provar la comissió del fet amb
altres mitjans de prova, la sanció s’hauria de basar en aquestes, i no per defecte en la paraula dels
agents de l’autoritat. Estem parlant de sancions de trànsit on l’agent fa valdre la seva paraula i on
seria molt fàcil provar el fet sancionable amb una fotografia. Aquesta presumpció de veracitat, i la
manca d’obligatorietat d’aportar proves, fa que en moltes denuncies que no s’entreguen en ma, i
siguin notificades a posteriori, sigui impossible demostrar el què denuncien els agents (semàfor
en vermell, parada en lloc prohibit...). El síndic recorda que l’Ajuntament va acceptar, al seu dia,
implementar l’obligatorietat de fer fotografies pels agents de la policia, la qual cosa no s’ha dut a la
pràctica de forma regular, almenys fins ara.
En les reserves de càrrega i descàrrega, s’hauria d’establir un criteri únic, i un protocol a seguir,
per comprovar que el vehicle autoritzat ha superat el temps d’estacionament; si els vehicles logotipats poden estacionar-hi encara que no siguin vehicles de mercaderies; si els vehicles han de
ser exclusivament de mercaderies per poder utilitzar la reserva, o poden ser mixtes, perquè tota
aquesta manca de concreció només juga en contra dels drets dels ciutadans per la discrecionalitat
de l’administració.
Moltes queixes destil·len l’enuig del ciutadà pel tracte rebut pels agents de policia. Denuncien la
voluntat de sancionar per damunt de la de servir a les persones (ex: multa per creuar fora del pas
de vianants; C.E. Sabadell, després de no sancionar mai a les hores de partir, un bon dia la Policia
decideix multar, sense previ avís).
Pel què fa als impostos i les taxes. Destacar que quan s’anul·la una sanció de trànsit, on ha intervingut la grua municipal, i on es demostra que la sanció no s’havia comès, l’import de la taxa no es
retorna, perquè segons al·lega l’ens municipal “el servei està fet”. Pel què fa als impostos, destacar
la problemàtica entorn a la sol·licitud de bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
La situació que es planteja reiteradament, és la impossibilitat que té el ciutadà de poder gaudir
de l’exempció de l’impost des del mateix moment en que hi té dret perquè una Administració -la
municipal- exigeix reglamentàriament que junt ambla sol·licitud d’exempció s’aporti un document
que un altra Administració -l’Autonòmica- no ha lliurat dins del termini a què està obligat a fer-ho
alhora que una tercera Administració -l’estatal- determina que els efectes de l’exempció han de ser
retroactius al moment en què es compleixin les condicions reglamentàries. El Síndic va recomanar
que l’Ajuntament remogués l’obstacle reglamentari que impedia el gaudiment del benefici fiscal
considerat, i que es modifiqués a aquestes efectes els requisits establerts per les ordenances
fiscals, així com que disposés la retroactivitat expressa en el moment de la concurrència dels dos
requisits jurídics personals: reconeixement oficial de la discapacitat i titularitat exclusiva d’ús del
vehicle. Dels darrers informes, s’interpreta que l’Ajuntament aplaça el pagament de l’IVTM fins a
l’aportació de la resolució que emet la Generalitat, però el què no sembla lògic, ni just, ni respon a
un abona administració –a criteri del Síndic- és que l’aplaçament es condicioni a l’aportació d’una
garantia suficient, com estableix la LGT. No sembla lògic haver de demanar un aval, pels 224.-euros de l’IVTM.
En l’àmbit de l’urbanisme i l’habitatge, s’han rebut el 22 %de les queixes. En aquest gran bloc
relatiu a l’urbanisme, s’hi engloben les queixes sobre l’habitatge social, les llicències d’obres i activitats, la disciplina urbanística, la contaminació acústica, i als immobles abandonats.
El Síndic considera que sense garantir el dret a l’habitatge molts altres drets, no tenen sentit. El
reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que se’l consideri
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una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i seguretat, desenvolupar lliurement la
personalitat pròpia i, fins i tot, participar en els assumptes públics. Cal doncs l’adopció de totes les
mesures necessàries per garantir aquest dret bàsic a la ciutadania.
En quan a l’habitatge social, destacar que l’empresa que gestiona el lloguer social a Sabadell, és
un focus de queixes recurrents. Una ciutadana que no podia fer front al pagament del lloguer de
Vimusa, va ser informada per part de l’empresa municipal que seria desnonada. O una ciutadana
amb tres filles menors va rebre la citació del jutjat, del llançament també d’un pis de Vimusa, per
ser-ne ocupa. Són situacions a les que caldria dedicar-hi el màxims d’esforços, regular els ajuts i
prestar una especial atenció als barris més desafavorits.
Moltes queixes del 2015, també han fet referència al mal estat de conservació de finques, el què
genera moltes molèsties als veïns, la qual cosa els provoca perjudicis de seguretat i salubritat a
la seva vida privada, a causa de que alguns propietaris no compleixen el deure de conservar els
seus edificis i el control municipal esdevé ineficaç. El Síndic sol resoldre aquest tipus de queixes
amb greuge, ja que l’actuació municipal en aquests casos, és sempre la mateixa, és a dir, la inactivitat, malgrat les múltiples denúncies per part de la ciutadania. L’Administració ha de tramitar el
procediment previst a l’efecte amb eficàcia i eficiència, i fent complir la legalitat, sense que això
es produeixi en cap dels casos denunciats. L’Ajuntament en tot cas, ha de vetllar perquè el dret a
l’habitatge es faci efectiu, la qual cosa, no s’estava garantint en cap dels expedients. L’Ajuntament
ha d’intervenir de manera immediata davant de les actuacions contràries a la normativa municipal,
i en especial, si aquestes causen perjudicis a tercers (veïns) -com són els nombrosos casos denunciats al Síndic-, o la inactivitat pot suposar un perill per la salubritat dels ciutadans i ciutadanes.
Un nombre important de queixes també es refereixen als sorolls i la contaminació acústica que es
deriva per locals de concurrència pública, com ara els bars. En tots els casos, el Síndic ha comprovat una inactivitat per part de l’Administració que duu als veïns a viure situacions que els pertorben
la seva vida personal i familiar, en quan a sorolls. En tots els casos, a l’Ajuntament li costa molt
desplaçar-hi agents de l’autoritat, comprovar el que diuen els veïns i ordenar tot el que cal perquè
l’activitat s’acordi a la llicència concedida. En última instància el Síndic reivindica el procediment
sancionador per condemnar aquelles accions per part dels propietaris dels locals que incompleixen amb la normativa, i de la qual, l’Ajuntament no en fa ús, generant a parer del Síndic un greuge
comparatiu per aquells propietaris que compleixen escrupolosament amb la normativa. És un fet
que les immissions acústiques afecten al dret a la salut, i en caldria un protocol d’actuació clar,
definit i eficaç, per part de l’ens local, tant pel què fa a les immissions que es produeixen a dins dels
locals, com les que es produeixen fora, que en la pràctica queden desregulades i impunes per la
incapacitat municipal d’establir un procediment coordinat entre departaments.
En l’àmbit de l’espai públic, s’han registrat el 34% del total de queixes de l’any 2015. Però el Síndic sí que vol, des d’aquí, reconèixer la tasca i la implicació de la nova regidoria, i en especial del
Sr. Xavier Guerrero, que en tot moment ha estat disposat a col·laborar amb el Síndic, per posar fi a
aquelles vulneracions de drets que s’havien denunciat a l’Oficina del Síndic per part de la ciutadania. En són alguns exemples els problemes amb el clavegueram de la Pl. les Termes o el tema de
contaminació acústica d’un bar-restaurant amb moltes queixes per part dels veïns.
En quan al transport, el Síndic ha resolt que la parada de l’autobús del tanatori, està a massa
distància, principalment per la gent gran. I 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
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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.
En l’àmbit de la mobilitat el Síndic defensa un model de ciutat accessible, on l’espai públic ha de ser
d’ús comú i sempre ha d’estar per damunt de privatiu, d’aquí que calgui preservar-lo. Per tant, recomana una regulació estricta de les terrasses a tota la ciutat i l’ocupació de l’espai públic. El Síndic
també ha sol·licitat, assistir a la Taula de mobilitat, per poder aportar les seves experiències per la
millora de la ciutat en aquest àmbit, donades les queixes que es reben cada any, i les experiències.
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 són nombroses les queixes que ha rebut el Síndic en relació a la brutícia, a molts punts de la
ciutat, per aquest motiu va decidir obrir un expedient d’ofici. De les queixes presentades es denota
alhora una manca de civisme important, per part d’algunes persones, per la qual cosa, el Síndic ha
recomanat en nombroses ocasions conscienciació ciutadana, a través d’agents cívics, i accions
pedagògiques i educatives. Actualment els expedients oberts, fan referència a la situació de brutícia de la plaça del treball, i els seus voltants, a causa del “botellón” que algunes persones hi fan.
Altres queixes reiteratives en matèria de neteja, són la sol·licitud de canvi de lloc de contenidors. El
Síndic entén que és potestat de l’Ajuntament la ubicació dels mateixos, però sempre s’ha d’intentar
buscar una ubicació que minimitzi els efectes negatius en els veïns, buscant, la millor ubicació
possible per a totes les persones que tenen els contenidors al costat de casa seva.
Recentment els pares de l’Escola del Sol, també han presentat una queixa pel pipi-can de la plaça
Vila Arrufat, i els problemes de pudors i insalubritat pels nens i nenes que fan ús del parc, a les
entrades i sortides de l’escola. Malgrat haver rebut l’informe municipal, la impressió del Síndic arrel
de l’informe municipal, és que ningú ha visitat la plaça.
Finalment, destacar les zones amb control horari limitat (zones blaves) que durant el 2015, han
estat focus de moltes queixes, i principalment per persones amb discapacitats. Les queixes que
hi ha pendents en aquest àmbit 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
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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.
A banda, destacar el què el Síndic ja ha manifestat en diverses ocasions en quan a les zones blaves i que s’hauria de canviar per millorar-ne el servei: no es poden anul·lar denúncies a partir de
les 20:00 ja que l’aparell no deixa fer el pagament; els aparells tampoc deixen treure tiquet abans
de les 08:30 del matí; s’hauria d’establir un protocol d’actuació en quan la nombre de multes que
pot rebre un mateix vehicle en un mateix emplaçament durant un dia, i finalment, l’actuació de la
grua municipal.
Per acabar aquest capítol de les conclusions, el Síndic voldria deixar per escrit que la seva tasca
no és cap altra que la millora de l’Administració, a fi d’aconseguir prestar el millor servei possible
i defensar el dret a una bona administració, que es mereixen tots els ciutadans i ciutadanes. Les
persones han de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa. Cal ser valents i
veure més enllà de la norma, i si aquesta ha quedat obsoleta o vulnera algun dret, cal modificarla. Només superant la llei positiva, i apropant-nos a l’equitat, es podran vèncer resultats injustos o
desproporcionats fruit d’una aplicació mecànica o estricte de la norma. Les ciutadanes i ciutadans,
en cap cas, poden ser vistos com a enemics a qui cal combatre, sinó com a aquells a qui cal donar
el millor servei perquè s’està al seu servei. Per tant, la institució del Síndic es posa a disposició del
govern, per millorar la vida de les persones, a fi de superar la imatge estereotipada de que el Síndic
només critica l’Administració, per la idea que es fa des d’una critica raonada i constructiva, i amb
l’únic objectiu de defensar els drets de les persones. Ara hi ha una oportunitat de canviar i superar
l’actuació conservadora, i això passa necessàriament per un procés de modernització i revisió de
tots els procediments. Per damunt de tot, cal empoderar al ciutadà/na i oferir-li una escolta activa
des de l’Administració, per millorar els drets i les llibertats de les persones. I el Síndic s’ofereix com
una eina més per la transformació i la defensa de les persones i dels drets humans, socials, econòmics i culturals a Sabadell. Cal vetllar per uns serveis públics de qualitat i de totes les persones.
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Al llarg de l’any, el Síndic participa en nombroses iniciatives socials, per donar suport a les entitats
locals i per prendre el pols de la ciutat. També programa entrevistes amb persones del món
associatiu, empresarial i veïnal, organitza visites a entitats i associacions de veïns i veïnes i obre
oficines de proximitat per atendre la ciutadania al seu barri.

1.El Síndic amb la ciutadania
Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes
El Síndic municipal ha mantingut aquest 2015 un total de 132 entrevistes, tant personals com amb
col·lectius socials. Els ciutadans i ciutadanes poden demanar hora per entrevistar-se personalment
amb el Síndic i també pot ser ell qui s’adreça a les persones per conèixer la realitat de la ciutat.

Visites a entitats i AAVV de la ciutat
L’any 2015, el Síndic municipal ha visitat 42 entitats de Sabadell, per interessar-se per les seves activitats i per donar a conèixer les funcions que té com a defensor local. A més, el Síndic ha realitzat
7 visites de proximitat pel territori sabadellenc.

Assistència a actes
Aquest any el Síndic ha assistit a 12 actes a Sabadell, prioritzant en tot moment els que estan relacionats amb els drets dels ciutadans i ciutadanes. En tots ells el Síndic ha volgut donar suport a la
tasca que fan les persones que els organitzen.

2. Aposta per la comunicació i la difusió
Les relacions amb els mitjans
De la mateixa manera que s’ha vingut fent des de la creació de l’Oficina, ara fa 10 anys, el Síndic
gestiona amb total independència del departament de premsa de l’Ajuntament de
Sabadell les relacions amb els mitjans de
comunicació. L’any 2015, s’han redactat i
difós 5 notes de premsa d’actualitat relacionada amb el Síndic Municipal de Greuges.

La web sindicsabadell.cat
La pàgina web segueix en funcionament,
informant de tota l’actualitat de l’Oficina
del Síndic, així com permetent la presentació de queixes de manera telemàtica. La
pàgina web es va posar en funcionament
ara fa pràcticament 4 anys, pel que des de
l’Oficina del Síndic es considera necessària
una actualització de continguts i modernització del disseny, aspectes en els quals ja
s’està treballant.
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3. Escoltar, informar i dialogar
a les xarxes socials
El Twitter és una de les principals eines del Síndic per conèixer els principals problemes i queixes
dels ciutadans presents a la xarxa social. El Síndic aprofita la seva presència al món 2.0 per interactuar amb els usuaris, tot resolent consultes o contactant amb aquells i aquelles que sol·liciten
l’empara del defensor local. Al tancament de l’edició de la present memòria, el Síndic compta amb
1.533 seguidors a Twitter i ha emès 2.141 piulades.

4. Canals de difusió propis del Síndic
Butlletí “síndic.sbd”
Un any més, l’Oficina del Síndic ha emès el butlletí informatiu “síndic.sbd”. El seu principal objectiu
és establir una forma de comunicació on-line periòdica i breu, que recapituli les principals informacions relacionades amb el Síndic municipal del darrer semestre. Es fa arribar mitjançant l’e-mail a
ciutadans i ciutadanes de Sabadell, partits polítics i entitats.
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5. Educació en valors
El programa d’Educació en Valors és l’aposta del Síndic municipal per apropar als estudiants sabadellencs conceptes cabdals, com ara la llibertat, la diversitat cultural, l’espai urbà, la pau, la
identitat, la salut bàsica, el respecte, la vida, la no discriminació, la intimitat i la no agressió, entre
d’altres. L’any 2015 s’han programat 12 sessions d’Educació en Valors en diversos centres educatius de la ciutat.

6. Punts d’atenció del Síndic
Al 2015 ha continuat funcionant el programa ‘El Síndic, a 15 minuts
de casa’, amb l’apertura de punts d’atenció en diferents centres cívics de la ciutat. Aquests punts funcionen sota petició de cita prèvia.
Aquest any s’han atès 6 persones en els punts d’atenció Nord, Sud,
Est i Oest.

7. Commemoració del dia internacional
contra la lesbofòbia, l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.
El Síndic de Sabadell s’ha sumat a les celebracions del Dia Internacional contra la lesbofòbia,
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb la signatura d’un document conjunt promogut per
l’associació catalana de Síndics locals, el FòrumSD. En aquest document, els Síndics locals es
comprometen a vetllar pel dret a la no discriminació amb independència de l’orientació sexual,
la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar al què pertanyi.
A més, consideren que han de procurar l’adequat assessorament, dirigint a la persona al servei
d’orientació integral que atendrà les persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual la identitat de gènere o l’expressió de gènere. “Els
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals ens comprometem a la formación i sensibilització
del personal de les oficines, tant funcionari com laboral, ja que les postres institucions com administracions públiques de Catalunya que són, si tenen coneixement d’una situació de risc o sospita
fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan comentant,
i actuar d’acord al protocol establert”, afegeix el document. En aquest sentit, el Síndic Escartín
vetllarà perquè l’Ajuntament de Sabadell promogui polítiques públiques per fer efectiva la igualtat
de les persones LGBTI en tots els àmbits que preveu la Llei.
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8. Jornada sobre els drets
de les persones amb discapacitat.
El dia 9 de juny de 2015, el Síndic va organitzar una jornada sobre l’aplicació de la Convenció de
Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, que va comptar amb el suport de
Salut Mental Sabadell i la Fiscalia de l’Àrea de Sabadell.
La Jornada, que va acollir la seu de Càrites a Sabadell, va comptar amb la participació d’Anna
Maria Montseny, presidenta de Salut Mental Sabadell; Joan Carles Sánchez, Alcalde de Sabadell; i
Neus Pujal, Fiscal en Cap de l’Àrea de Sabadell, qui va pronunciar la ponència “La protecció a les
persones amb discapacitat i suports, en l’aplicació de la Convenció de Nova York sobre els drets
de les persones amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006”.

9. Commemoració del dia mundial
dels drets dels infants.
L’acte central de commemoració del Dia Internacional dels Drets
de l’Infant, celebrat avui 20 de novembre a l’Auditori Pere Quart,
organitzat amb l’ajuntament, ha aglutinat més de 300 joves procedents de diferents centres educatius de la ciutat.
Els drets de la infància són drets que posseeixen els nens, nenes i
adolescents per la simple raó de néixer. Són inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per a una bona infància. Aquests
drets es troben recollits a: La Convenció sobre els drets de l’Infant
L’acte, conduït per en Pep Callau, vicepresident de Pallassos sense Fronteres, ha consistit en un recorregut pels drets dels infants,
a través de la música.
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10. Commemoració del dia mundial
DDHH i 10 anys de Síndic a Sabadell.
El dia 10 de desembre de 2015, coincidint
amb el Dia dels Drets Humans, l’auditori Pere
Quart va acollir un acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament i el Síndic i presidit per
Carme Forcadell, presidenta del Parlament de
Catalunya, per commemorar el 10è aniversari
del Síndic.
En el balanç del 10è aniversari del Síndic de
greuges de Sabadell, Josep Escartín deia en
roda de premsa. “10 anys després de la creació del Síndic, les dades demostren que es
tracta d’una institució arrelada a la ciutat i útil
per als veïns i veïnes”.
El 21 de desembre d’ara fa 10 anys, el Ple municipal va aprovar per unanimitat el primer Reglament del Síndic de Greuges de Sabadell.
Josep Escartín va ser nomenat Síndic el 22 de
gener de 2006, per unanimitat de tots els grups polítics del consistori, i prengué possessió el 28 de
març de 2006. Al març de 2011 va ser reelegit per un període de 5 anys més, que finalitzen aquest
any 2016.
Per commemorar el 10è aniversari del Síndic municipal de Greuges de Sabadell i en el marc de la
celebració del Dia Mundial dels Drets Humans que impulsa l’Ajuntament de Sabadell, el dia 10 de
desembre de 2015, l’auditori Pere Quart va acollir un acte presidit per Carme Forcadell, presidenta
del Parlament de Catalunya, que va comptar amb la ponència de David Bondia, professor de Dret
Internacional Públic i Relacions Institucionals de la Universitat de Barcelona (UB) i president de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i de Maria Teresa Seseras, ex-Defensora del Ciutadà de Girona. En el transcurs de l’acte, es va visualitzar un vídeo commemoratiu i el Síndic Josep
Escartín va fer balanç dels 10 anys de funcionament de la Institució.
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PRESSUPOST

Despeses
Gestio de la comunicació

605,00

Jornada drets de les persones amb discapàcitat

160,11

10 anys de sindic

837,00

desplaçaments

66,05

Domini web

133,00

Forum de sindics locals de Catalunya

1.263,00

Material administratiu i llibres

76,00

Assistència de sindics locals al Ple de la memoria 2014

12,40

Reunió amb sindics locals i altres

104,80
3.257,36

Resum
total pressupost 2015

3.547,00

total aplicat 2015

3.257,36

Total no gastat

289,64

Remuneracions equip sindic
Indemnitzacions sindic

10.200,00

Sous bruts personal de l’oficina

79.234,00

Total

89.434,00
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Recomanació d’ofici d’atenció
als refugiats a la ciutat
Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Ref: 2015SDGR00178
Assumpte: Atenció refugiats

Senyor,
Em dirigeixo a vostè per informar-lo, de conformitat amb l’article 9.3 del Reglament del Síndic de
Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució d’aquest expedient obert d’ofici, en relació a
l’actual situació d’emergència humanitària per la crisi de la població refugiada víctima dels conflictes armats, principalment de Síria. Amb aquesta resolució vull posar de manifest la importància
dels drets humans, i la necessitat de treballar diàriament per la defensa d’aquests. Per tant, els
fonaments d’aquest escrit es desglossen en dues parts, una primera, encaminada a recomanar
a l’Ajuntament de Sabadell que prengui les mesures necessàries en el marc de l’esmentada crisi
humanitària; i una segona part, i com a mesura d’impuls dels drets humans, que l’Ajuntament de
Sabadell s’adhereixi com a participant en el projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Com a Síndic, i per tant, com defensor del drets fonamentals de les persones, vull emetre una resolució, en relació al problema que tenim al món en relació a les persones refugiades, i la vulneració
dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes del món. És cert que la meva funció és la protecció
i la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques en el marc de les vulneracions que
es produeixin des de l’Ajuntament de Sabadell i/o els seus ens dependents, però considero que
l’administració local, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per fer front a aquest situació extrema, i així ho vull posar de manifest.
Des de fa temps, Europa és testimoni directe del drama que suposa la guerra, la fam, la intolerància i la insolidaritat. I aquesta situació, lluny de ser superada, s’ha vist agreujada per l’esclat de
diversos conflictes bèl·lics, que han provocat la major crisi de refugiats viscuda a Europa des de la
II Guerra Mundial. Més de 300.000 persones han arriscat les seves vides per creuar el Mediterrani
només al 2015. Més de 2.600 no han sobreviscut al perillós trajecte. Després d’arribar a les costes
i fronteres europees, aquestes persones continuen el seu viatge, enfrontant-se al caos i patint situacions indignes, d’explotació i perills en les fronteres i al llarg del camí.
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
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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.
Si bé l’obligació legal de prestar protecció i assistència als sol·licitants d’asil i refugiats, d’acord
amb la legislació internacional, europea i nacional, recau sobre els estats, les d’administracions
locals, i els ciutadans, no podem quedar-nos de braços creuats i calen iniciatives, com les que ja
s’estan duent a terme des de molts fronts.
La legislació europea és clara, però falta voluntat i unitat política per tirar-la endavant. Per tant, cal
que els nostres governs facin pressió, i l’Ajuntament a través dels mecanismes dels que disposa ha
de sol·licitar i impulsar perquè això es produeixi. Perquè el tractat de la Unió europea, estableix a
l’article 3.5 que “En les seves relacions amb la resta del món, la Unió afirmarà i promourà els seus
valors i interessos i contribuirà a la protecció dels seus ciutadans. Contribuirà a la pau, la seguretat,
el desenvolupament sostenible del planeta, la solidaritat i el respecte mutu entre els pobles, el comerç lliure i just, l’eradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans, especialment els drets
del nen, així com a l’estricte respecte i al desenvolupament del dret internacional, en particular el
respecte dels principis de la Carta de les Nacions Unides.” I a l’article 21 del mateix tractat “ L’acció
de la Unió en l’escena internacional es basarà en els principis que han inspirat la seva creació,
desenvolupament i ampliació i que pretén fomentar en la resta del món: la democràcia, l’Estat de
dret, la universalitat i indivisibilitat dels drets humans i de les llibertats fonamentals, el respecte
de la dignitat humana, els principis d’igualtat i solidaritat i el respecte dels principis de la Carta
de les Nacions Unides i del Dret internacional. La Unió procurarà desenvolupar relacions i crear
associacions amb els tercers països i amb les organitzacions internacionals, regionals o mundials
que comparteixin els principis esmentats en el paràgraf primer. Propiciarà solucions multilaterals
als problemes comuns, en particular en el marc de les Nacions Unides. La Unió definirà i executarà
polítiques comunes i accions i s’esforçarà per aconseguir un alt grau de cooperació en tots els
àmbits de les relacions internacionals amb la finalitat de:
a) defensar els seus valors, interessos fonamentals, seguretat, independència i integritat;
b) consolidar i reforçar la democràcia, l’Estat de Dret, els drets humans i els principis del
Dret internacional;
c) mantenir la pau, prevenir els conflictes i enfortir la seguretat internacional, d’acord amb
els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, així com als principis de l’Acta
Final d’Hèlsinki i als objectius de la Carta de París, inclosos els relacionats amb les fronteres exteriors;
d) donar suport al desenvolupament sostenible en els plans econòmic, social i mediambiental
dels països en desenvolupament, amb l’objectiu fonamental d’eradicar la pobresa;
e) fomentar la integració de tots els països en l’economia mundial, entre altres coses mitjançant la supressió progressiva dels obstacles al comerç internacional;
f) contribuir a elaborar mesures internacionals de protecció i millora de la qualitat del medi
ambient i de la gestió sostenible dels recursos naturals mundials, per aconseguir el desenvolupament sostenible;
g) ajudar a les poblacions, països i regions que s’enfrontin a catàstrofes naturals o d’origen
humà; i
h) promoure un sistema internacional basat en una cooperació multilateral sòlida i en una
bona governança mundial.”
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Per tant, la norma existeix, però falta unitat d’acció dels governs europeus per la defensa de les
persones refugiades que fugen de les guerres, i veuen que els seus drets més bàsics se’ls hi estant vulnerat, no només perquè han de fugir dels seus països, sinó perquè no troben en els països
d’acollida ni una acollida unitària, ni la garantia que els seus drets humans seran garantits. En
aquest sentit s’ha declarat l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats sobre la crisi
de refugiats a Europa de forma clara “Les fronteres s’estan tancant i les alternatives legals amb
les quals compten els refugiats estan desapareixent, per tant, aquestes persones no tenen cap
via d’entrada legal a Europa, i els força a buscar-se altres vies “al·legals” per intentar cercar-se un
millor futur.”
La UE ha de crear normes comunes de protecció i donar suport als estats membres perquè puguin
respectar les seves obligacions legals internacionals sobre refugiats i els drets humans. 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. És evident
que cal que hi hagi una major coordinació de les polítiques nacionals dins d’un marc global de
la UE. la interpretació coherent de les normes de la UE ha de ser millorat. Hi ha massa exemples
d’enfocaments divergents a legislació de la UE que hauria de ser, en principi, “uniforme”. Diversos
Estats membres també han declarat que no desitgen acollir els refugiats islàmics. I això és una
clara violació del dret internacional i de la UE: la Convenció de Ginebra estableix específicament
que s’aplica sense discriminació per motius de religió, mentre que la Carta de Drets de la UE prohibeix la discriminació per motius de religió en aplicar el Dret de la UE (i el procés d’asil a tota seus
aspectes equival a aplicar el Dret de la UE).
Des de l’àmbit locaI, la ‘Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat’, recull els
drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per fer que a les nostres ciutats es respectin aquests drets, ens diu: La ciutat és avui espai de totes les trobades i , per tant, de
totes les possibilitats. Així mateix és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills perquè
és en l’espai urbà de fronteres incertes on s’esdevenen totes les discriminacions que provoquen
l’atur, la pobresa o les diferencies culturals, mentre que, alhora, és el lloc on es posen en marxa
i es multipliquen les pràctiques cíviques i socials de solidaritat. La situació actual d’emergència
humanitària, ha provocat una clara resposta del món local català i de la ciutadania de solidaritat i
de voluntat d’acollida dels molts milers de persones refugiades que necessiten ajut i suport. Des
d’aquí vull mostrar el meu màxim reconeixement cap a totes aquestes iniciatives solidàries que
està duent i demanar al govern una coordinació de les mateixes a fi de garantir la màxima eficàcia
de totes elles, la qual cosa permeti garantir una línia d’actuació que vetlli pels drets fonamentals
de les persones refugiades que fugen dels seus països, no per voluntat pròpia, sinó impulsades
únicament per conservar la vida i la dels seus. Per tant, des d’aquí expresso el meu reconeixement
a la Plataforma ciutadana per als refugiats de Sabadell creada amb l’objectiu d’emprendre accions
concretes per planificar tota l’acollida i les accions de sensibilització vers la ciutadania. Igualment,
reconec l’esforç que la ciutat fa des de fa temps amb el programa d’acollida per a sol·licitants d’asil
que porta a terme la CCAR i que té com a objectiu general afavorir l’acollida i la integració dels
sol·licitants d’asil i beneficiaris de protecció internacional, proporcionant-los les prestacions bàsiques perquè aquestes persones puguin cobrir les seves necessitats d’habitatge i manutenció i així
puguin començar un itinerari que faciliti el desenvolupament de la seva autonomia, independència
i integració a la societat d’acollida.
En segon lloc, i en el marc de les ‘Jornades de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2015’,
celebrades fa uns dies, i on el Fòrum de Síndics, síndiques, defensors i defensores locals -del
qual en formo part- va participar-hi, es va prendre el compromís ferm d’adherint-se als esforços i
les campanyes coordinades davant la situació d’emergència actual, per a l’acollida dels refugiats
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sirians i per demanar que es posin en marxa mecanismes per pal·liar aquesta crisi humanitària el
més aviat possible. En aquest context, considero necessari recomanar, com ja vaig fer en anteriors
governs, que Sabadell formi part del projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Les Ciutats Defensores dels drets humans és un projecte conjunt entre l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya
i amb la participació d’altres municipis catalans que vol donar a conèixer la feina dels defensors
i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants
sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. Es tracta
d’organitzar l’estada a Catalunya d’un grup de 6 defensors i defensores dels drets humans durant
un període de 7/10 dies per organitzar una sèrie d’activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles,…) que serviran per donar a conèixer la tasca dels
defensors/es i la importància de recolzar-los. Així mateix el projecte contempla l’organització d’una
jornada sobre el tema dels defensors i defensores i altres activitats complementàries com ara
l’exposició “Defensores” de la fotògrafa Sofia Moro. L’objectiu general és millorar el coneixement,
la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania de les ciutats participants; i més
concretament: 1) Donar a conèixer la tasca de diferents defensors i defensores de drets humans,
ajudant d’aquesta manera a la seva protecció; 2) Visibilitzar la feina dels municipis participants
com a ciutats defensores dels drets humans; 3) Ajudar a l’intercanvi d’experiències entre defensors
i defensores de diferents llocs del món, identificant les similituds i diferències en la seva feina; i
4)Donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels conflictes que es viuen en els llocs de
procedència dels defensors i defensores.
Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans, tal com han
reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta- Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat. En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que tenen
lloc per tot el món, diverses ciutats catalanes han dissenyat i organitzat per tercera vegada, amb
el suport de la societat civil, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquest projecte té
per finalitat posar en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans: individus, grups
i organismes de la societat que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals
universalment reconeguts, i la seva important i legítima funció de promoció dels drets humans, la
democràcia i l’estat de dret.
Actualment el projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, està impulsat per La Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’ Institut de Drets Humans de Catalunya, l’ Institut Català Internacional per la Pau, i l’Ajuntament de Sant Boi, i compta amb la participació d’altres ajuntaments i
institucions com la Casa Amèrica de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el Fòrum de Síndics i Defensors Locals, i els ajuntaments de Barberà
del Vallès, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Molins de
Reis, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan d’espí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramanet,
Terrassa, Viladecans.
La ciutat de Sabadell s’ha implicat sempre en la defensa i la promoció dels drets humans, un exemple és que forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans impulsada per la Diputació
de Barcelona i que compta amb més de 147 municipis que s’han adherit a la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, però també ha treballat per la defensa i promoció dels
drets humans de forma global, amb la sensibilització (mitjançant l’organització d’activitats diverses
de denúncia de les violacions dels drets humans que es produeixen a totes les regions del món)
passant per actuacions més específiques (com ara el finançament de projectes de cooperació al
desenvolupament relacionats directament amb els drets humans).
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Per tant, en base a l’esmentat, i en aquest context és que RECOMANO a l’Ajuntament l’adopció de
totes aquelles mesures que es pugui adoptar en l’àmbit municipal: instant a les institucions espanyoles i europees al desenvolupant immediat d’una política comuna a fi de solucionar la crisi migratòria
actual, i em consta que des de l’actual consistori ja s’han dut accions en aquest sentit – sol·licitant
una ‘implicació ferma’ i ‘sense condicionants’ per part de l’estat, al ministre Margallo-, però considero
que cal insistir i fer pressió perquè les institucions competents dugui a terme accions per solucionar
l’actual crisi que ‘s’agreuja dia a dia ; i , alhora que l’Ajuntament segueixi coordinant les accions que
estant duent a terme les organitzacions i els col·lectius de ciutadans per intentar pal·liar la situació
que viuen les persones refugiades, per dotar de la màxima eficàcia totes les actuacions conjuntes.
Finalment em poso a disposició de l’Ens local, com a institució que represento dels drets humans, en
clau de compromís i solidaritat cap a les persones que fugen de la guerra, a fi que entre tots puguem
garantir els drets de les persones refugiades.
I en segon lloc RECOMANO que Sabadell s’adhereixi com a ciutat defensora dels drets humans
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, 7 de octubre de 2015
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Recomanació d’ofici en relació
als drets de les/els LGTBITI
Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Ref: 2015SDGR00109
Assumpte: Llei per garantir els drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

Senyor,
Amb motiu de la commemoració del Dia a internacional contra la lesbofòbia, la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, em dirigeixo a vostè per informar-lo que de conformitat amb l’article 19 del Reglament del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, he dictat una resolució en relació al paper dels
Síndics local en el marc de la llei per a garantir els drets de les persones gais, lesbianes, bisexual
i transexuals i per l’eradicació de l’homofobia, la lesbofòbia i la transfòbia.
Aquest document pretén ser un punt i seguit per la defensa dels drets de lesbianes, gais, transgèneres, intersexuals, bisexuals i transexuals i evitar les situacions de discriminació i violència contra
aquests col·lectius, per assegurar que als nostres municipis es pugui viure en la diversitat sexual i
afectiva en plena llibertat.
La no-discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, ja
és molt present en la normativa vigent europea, estatal i autonòmica, però la Llei 11/2014 de 10
d’octubre, aprovada pel Parlament de Catalunya, fa un pas més i amplia el marc normatiu en
l’àmbit de els/les LGBTI, la qual cosa ha de servir per aconseguir reduir la discriminació i fomentar
valors d’igualtat, respecte i tolerància entre les persones.
El Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals, tenim com a missió vetllar pels drets fonamentals i llibertats públiques de les persones dels nostres pobles i ciutats, i per tant, com fixa el
propi article 3 de la mencionada llei, hem de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les
condicions per a fer-la plenament efectiva dins el nostre àmbit competencial.
Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals hem de vetllar pel dret a la no discriminació
amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar al què pertanyi.
Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals, hem de procurar l’adequat assessorament,
dirigint a la persona al servei d’orientació integral que atendrà les persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual la identitat de gènere o
l’expressió de gènere.
Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals ens comprometem a la formació i sensibilització del personal de les oficines, tant funcionari com laboral, ja que les nostres institucions com
administracions públiques de Catalunya que són, si tenen coneixement d’una situació de risc o
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sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere
o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan
comentant, i actuar d’acord al protocol establert.
Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals hem de vetllar per potenciar la igualtat real
d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol manera de discriminació per raó de l’orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere, i per tal de conscienciar i prevenir, en les xerrades que
fem a instituts i escoles, posarem un èmfasi especial per vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferent models de família siguin respectades en els diferent àmbits
educatius.
Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals vetllarem perquè als Ajuntaments dels nostres pobles i ciutats, promoguin les polítiques públiques per fer efectiva la igualtat de les persones
LGBTIT en tots els àmbits que preveu la llei, i dins les seves competències en cadascuna de les
àrees següents: educació, cultura, lleure, esport, mitjans de comunicació, salut, acció social, ordre
públic i privació de llibertat, mercat de treball, ocupació i famílies.
Com a defensors i defensores dels drets de la ciutadania no permetrem cap pas enrere en els
drets aconseguits per aquest col·lectiu, i per això continuarem treballant pels seus drets, facilitant
la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social, i contribuirem a superar els
estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones.
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 maig de 2015.
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Material dia del drets dels infants
La Convenció sobre els Drets de l’Infant
La Convenció sobre els Drets de l’Infant es va aprovar a les Nacions Unides el 20 de novembre de
1989 i és de compliment obligatori pels països que l’hagin ratificat, entre ells Espanya. La Convenció va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. A finals de 1997 havia estat
ratificada per tots els països, excepte Somàlia i els Estats Units. Segons la Convenció “s’entén per
infant tot ésser humà menor de 18 anys, tret que en virtut de la llei que li sigui aplicable hagi assolit
la majoria d’edat abans”. La Convenció estableix el dret dels infants a no ser adults abans d’hora, a
no haver de preocupar-se per l’alimentació, la salut o l’habitatge. Estableix que l’infant ha de ser estimat i protegit, ha de poder dir el que pensa i el que sent, i se l’ha d’escoltar i prendre seriosament.
En els articles de la Convenció es recullen els següents punts:
No-discriminació
Els Estats han de garantir els drets de la Convenció a tot infant, sense excepció; i han de prendre
les mesures que calguin per protegir els infants de tota classe de discriminació.
Interès superior de l’infant
Totes les mesures respecte a un infant han d’estar basades principalment en la seva consideració
i el seu interès. Correspon a l’Estat d’assegurar una protecció i cura adequades, quan els pares o
altres persones no tinguin capacitat per fer-ho.
Aplicació dels drets
És obligatori per a l’Estat adoptar les mesures necessàries per donar efectivitat a tots els drets
reconeguts a la Convenció.
Direcció i orientació paternes
És obligatori per a l’Estat respectar els drets i els deures dels pares o de familiars que siguin legalment responsables per donar-li, d’acord amb el desenvolupament de les capacitats de l’infant, la
guia adequada per a exercir els seus drets.
Supervivència i desenvolupament
Tot infant té el dret intrínsec a la vida i és obligació de l’Estat de garantir la seva supervivència i el
seu desenvolupament.
Nom i nacionalitat
Tot infant té dret a un nom des del seu naixement i a obtenir una nacionalitat. La Convenció sobre
els Drets de l’Infant
Preservació de la identitat
L’Estat té l’obligació de protegir i, si cal, restablir la identitat de l’infant, en cas que es veiés privat de
part o de tots els elements de la seva identitat, com ara nom, nacionalitat i vincles familiars.
Separació dels pares
És un dret de l’infant viure amb els seus pares, excepte en els casos en què la separació sigui
necessària de cara a l’interès superior del mateix infant. És dret de l’infant mantenir contacte directe amb tots dos pares, si està separat d’un o de tots dos. Correspon a l’Estat responsabilitzar-se
d’aquest aspecte en cas que la separació s’hagi produït per la seva acció.
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Reunificació familiar
És dret dels infants i dels seus pares sortir de qualsevol país i entrar en el propi, en vistes a la reunificació familiar o al manteniment de la relació entre pares i fills.
Retencions i trasllats il·lícits
És obligació de l’Estat adoptar les mesures que calguin per lluitar contra les retencions i trasllats
il·lícits d’infants a l’estranger, tant si és per un dels seus pares com per una tercera persona
L’opinió de l’infant
L’infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en compte en tots els assumptes que l’afectin.
Llibertat d’expressió
Tot infant té dret a cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota classe, sempre que això no
perjudiqui els drets dels altres.
Llibertat de pensament, consciència i religió
L’infant té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió sota el guiatge dels seus
pares, d’acord amb el desenvolupament de les seves facultats, i de conformitat amb les limitacions
establertes per la llei.
Llibertat d’associació
Tot infant té dret a la llibertat d’associació i de celebrar reunions, sempre que això no vagi contra
els drets dels altres.
Protecció de la vida privada
Tot infant té dret a no ser objecte d’ingerències en la seva vida privada, família, domicili i correspondència, i a no ser atacat en el seu honor.
Accés a la informació adequada
Els mitjans de comunicació social acompleixen un paper important pel que fa a la difusió d’informació
destinada als infants, que tingui com a finalitat promoure el seu benestar moral, el coneixement i
comprensió entre els pobles, i que respecti la cultura de l’infant. És obligació de l’Estat prendre
mesures de promoció respecte a això i protegir l’infant contra tota informació i material perjudicial
per al seu benestar.
Responsabilitat dels pares
És responsabilitat primordial de tots dos pares la criança dels infants i és deure de l’Estat brindarlos assistència en aquesta tasca.
Protecció contra els maltractaments
És obligació de l’estat protegir els infants de totes les formes de maltractaments perpetrades pels
pares o qualsevol altra persona responsable de la seva cura i establir mesures preventives i de
seguiment pel que fa al cas.
Adopció
En els estats que reconeixen o permeten l’adopció, haurà de prevaldre sempre l’interès superior
de l’infant i es tindran en compte totes les garanties necessàries per assegurar que l’adopció és
admissible, així com les autoritzacions de les autoritats competents.
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Protecció dels infants privats del seu ambient familiar
És obligació de l’Estat fornir una protecció especial als infants privats del seu ambient familiar i
assegurar que puguin beneficiar-se d’alternatives apropiades que substitueixin l’atenció familiar o
de la col·locació en un establiment apropiat, tenint en compte l’origen cultural de l’infant.
Infants refugiats
Una protecció especial es proporcionarà als infants considerats refugiats o que sol·licitin l’estatut
de refugiats; i és obligació de l’Estat cooperar amb els organismes competents per garantir aquesta protecció i assistència.
Infants disminuïts
Els infants mentalment o físicament disminuïts tenen dret a rebre atencions i educació especials,
destinats a assolir la seva autosuficiència i integració activa en la societat.
Salut i serveis mèdics
L’infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics i de
rehabilitació, molt especialment en aquells serveis relacionats amb l’atenció primària de salut, les
cures preventives i la disminució de la mortalitat infantil. L’Estat ha de prendre les mesures que
calguin orientades a l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.
Avaluació periòdica de l’internament
L’infant que ha d’estar internat per les autoritats competents per a la seva atenció, protecció o tractament de salut física o mental, té dret a una avaluació periòdica de totes les circumstàncies que
van motivar el seu internament.
Seguretat social
Tot infant té dret a beneficiar-se de la seguretat social.
Nivell de vida
Tot infant té dret a beneficiar-se d’un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament i és responsabilitat primordial dels seus pares que li proporcionin. És obligació de l’estat adoptar mesures
apropiades perquè aquesta responsabilitat pugui ser assumida i que ho sigui de fet, si cal mitjançant el pagament d’una pensió alimentària.
Educació
Tot infant té dret a l’educació i l’estat té l’obligació d’assegurar-li almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria. L’aplicació de la disciplina escolar haurà de respectar la dignitat de l’infant com
a persona humana.
Objectius de l’educació
Els estats convenen que l’educació ha d’orientar-se al desplegament de la persona i les aptituds
de l’infant, a fi de preparar-lo per a una vida adulta activa; i que ha d’infondre-li el respecte als drets
humans fonamentals, el respecte envers els seus pares, la seva llengua i el seu entorn natural, i el
respecte als seus valors culturals i nacionals tant com els de les altres civilitzacions.
Infants pertanyents a minories o pobles indígenes
És un dret dels infants que pertanyen a minories o a pobles indígenes tenir la seva pròpia vida
cultural, practicar la seva religió i emprar el seu idioma.
Esbarjo, jocs i activitats culturals
L’infant té dret a l’esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals.
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Treball de menors
És obligació de l’estat protegir l’infant contra l’acompliment de qualsevol treball nociu per a la seva
salut, educació o desenvolupament; fixar edats mínimes d’admissió al treball i reglamentar-ne les
condicions.
Ús i tràfic d’estupefaents
És un dret dels infants ser protegits contra l’ús d’estupefaents i substàncies psicotròpiques; i els estats prendran mesures per impedir que estiguin involucrats en la producció o distribució d’aquesta
mena de substàncies.
Explotació sexual
És un dret dels infants ser protegits de l’explotació i abús sexuals, incloent la prostitució i la seva
utilització en pràctiques pornogràfiques.
Tortura i privació de llibertat
Cap infant no serà sotmès a tortura, a penes o tractes cruels, inhumans o degradants, a la pena
capital, a la presó perpètua i a la detenció o empresonament il·legals o arbitraris. Tot infant privat de
llibertat haurà de ser tractat amb humanitat, estarà separat dels adults, tindrà dret a mantenir contacte amb la seva família i a tenir accés ràpid a l’assistència jurídica o a altra assistència adequada.
Venda i tràfic d’infants
És obligació de l’estat prendre totes les mesures necessàries per prevenir la venda i el tràfic
d’infants.
Altres formes d’explotació
És dret de l’infant rebre protecció contra totes les altres formes d’explotació no considerades en els
quatre articles anteriors.
Conflictes armats
Cap infant que no hagi complert els quinze anys d’edat no haurà de participar directament en hostilitats o ser reclutat per les forces armades. Tots els infants afectats per conflictes armats tenen dret
a rebre una protecció i una cura especials
Recuperació i reintegració social
És obligació de l’Estat prendre les mesures apropiades perquè els infants víctimes de la tortura, de
conflictes armats, d’abandonament o d’explotació rebin un tractament convenient que asseguri la
seva recuperació i reintegració social.
Administració de la justícia de menors
Tot infant acusat o declarat d’haver infringit les lleis té dret que se li respectin els seus drets fonamentals i en particular el dret a beneficiar-se de totes les garanties d’un procediment equitatiu,
fins i tot de disposar d’assistència jurídica o d’alguna altra assistència adequada en la preparació
i presentació de la seva defensa. Sempre que sigui possible, s’evitarà de recórrer a procediments
judicials i a la internació en institucions.
La norma més favorable
En cas que una disposició establerta per una llei nacional o un altre instrument internacional vigent
en qualsevol estat sigui més favorable que la disposicióanàloga d’aquesta Convenció, s’aplicarà
la norma més beneficiosa.
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La banda sonora
dels Drets dels Infants
DESENVOLUPAMENT
Explotació, maltractament abusos
Niño soldado, d’Ska-P
Fui a nacer donde no hay nada,
tras esa línea que separa el bien del mal,
mi tierra se llama miseria
y no conozco la palabra libertad.
Fui secuestrado en una guerra,
torturado y preparado pa’matar,
me han convertido en una bestia
soy solo un niño que no tiene identidad.
Me han obligado a disparar,
me han ensenado como asesinar,
me han obligado a mutilar,
en un infierno terrenal.
Eh, no, tu indiferencia no tiene perdón.
¿Quién te robó el corazón?
No te levantes del sillón
Eh, no, tu indiferencia no tiene perdón.
¿Quién te robó el corazón?
apaga la televisión.
Una pistola en mi cabeza
me está obligando a asesinar a mi papá.
Soy una máquina de guerra,
mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar.
Me han obligado a disparar,
me han ensenado como asesinar,
me han obligado a mutilar
en un infierno terrenal
Eh, no, tu indiferencia no tiene perdón.
¿Quién te robó el corazón?
No te levantes del sillón.
Eh, no, tu indiferencia no tiene perdón.
¿Quién te robó el corazón?
Apaga la televisión.

PROTECCIÓ
Necessitats bàsiques cobertes
My name is Luka, de Suzanne Vega
My name is Luka,
I live on the second floor.
I live upstairs from you.
Yes I think you’ve seen me before
If you hear something late at night.
Some kind of trouble. some kind of fight.
Just don’t ask me what it was.
Just don’t ask me what it was.
Just don’t ask me what it was.
I think it’s because I’m clumsy.
I try not to talk too loud.
Maybe it’s because I’m crazy.
I try not to act too proud.
They only hit until you cry.
And after that you don’t ask why.
You just don’t argue anymore.
You just don’t argue anymore.
You just don’t argue anymore.
Yes I think I’m okay.
I walked into the door again.
Well, if you ask that’s what I’ll say.
And it’s not your business anyway.
I guess I’d like to be alone.
With nothing broken, nothing thrown.
Just don’t ask me how I am.
Just don’t ask me how I am.
Just don’t ask me how I am.
My name is Luka.
I live on the second floor.
I live upstairs from you.
Yes I think you’ve seen me before.
If you hear something late at night,
some kind of trouble, some kind of fight...
Just don’t ask me what it was.
Just don’t ask me what it was.
Just don’t ask me what it was.
They only hit until you cry.
And after that you don’t ask why.
You just don’t argue anymore.
You just don’t argue anymore.
You just don’t argue anymore.
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IGUALTAT
Tots som iguals!
Hijos de un mismo dios, de Macaco
Cinco de la mañana, ahí en Tijuana.
Se oye un disparo desde una ventana.
María mira hacia al cielo, ya está acostumbrada.
Es la banda sonora de cada madrugada.
Una pareja viviendo en Nueva York.
Trabaja a jornada completa, otra cuota, otro ordenador.
Su tiempo se resume, con tiempo que no consume.
La banda sonora: es el sonido de su reloj.
Doce de la noche en el sur de Europa.
Pongamos que hablo de Madrid.
La palabra crisis bautizará la mañana.
Es la banda sonora de tanto repetir.
Si somos hijos, hijos de un mismo dios...
¿Por qué siempre caen los mismos, por qué? Oye, dímelo!
Si somos hijos, hijos de un mismo dios...
¿Por qué los ojos se nublan?
¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor?
Sí, somos... Oh ohh oh ohhh...
São Paulo, siete de la tarde.
Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle.
João sigue con lo suyo, con sus labores.
Fuera suena la banda sonora de sus dolores.
Luis, con el mundo, lleva una vida muy social.
En la Red un millón de amigos,
cice ‘No te pueden fallar’
Pero en su casa hace un mes
que nadie cruza su portal.
La banda sonora: Solitaria comunidad.
Un hombre camina por las calles de Dakar.
Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar.
¿Quién traerá la vacuna?
Moneda y cambio de una fortuna,
una banda sonora que pronto se olvidará.
Si somos hijos, hijos de un mismo dios...
¿Por qué siempre caen los mismos, por qué? Oye, dímelo!
Si somos hijos, hijos de un mismo dios...
¿Por qué los ojos se nublan?
¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor?
Sí, somos... Oh ohh oh ohhh...
Y nos piden convivir, sin perder la cordura.
Dar la mano con soltura a los Tipos de interès.
Aceptar su economía como animal de compañía.
Correr con ataduras sobre su mundo de papel.
Sí, somos... Oh ohh oh ohhh...
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IDENTITAT
Ser d’algun lloc

APRENDRE
Educació, escoles dignes, joc...

Bajo el mismo sol, d’Alvaro Soler i Jennifer López

Imagine, de John Lennon

Te digo claro, claro
no es nada raro, raro
así se puede amor.
Un mundo enano, enano
estamos mano a mano
sólo hace falta el amor,
se puede amor.

Imagine there’s no heaven.
It’s easy if you try.
No hell below us.
Above us only sky.
Imagine all the people.
Living for today...

Yo quiero que este sea el mundo que conteste
del este hasta oeste
y bajo el mismo sol.
Ahora nos vamos
Si juntos celebramos
aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Bajo el mismo sol.
Saca lo malo, malo
no digas paro, paro.
Vale la pena mi amor.
No hay fronteras.
Será lo que tu quieras,
lo que tu quieras, amor
se puede amor.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste
del este hasta oeste
y bajo el mismo sol.
Ahora nos vamos,
si juntos celebramos
aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Bajo el mismo sol.
Quiero que el mundo se una, mi amor.
Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se
quiero que el mundo se una, mi amor.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste
del este hasta oeste
y bajo el mismo sol.
Ahora nos vamos,
si juntos celebramos
aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Bajo el mismo sol.
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Imagine there’s no countries.
It isn’t hard to do.
Nothing to kill or die for.
And no religion too.
Imagine all the people.
Living life in peace...
You may say I’m a dreamer.
But I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us.
And the world will be as one.
Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
A brotherhood of man.
Imagine all the people.
Sharing all the world...
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

ANNEXES

PARTICIPACIÓ
Tenim coses a dir!
Fil de Llum, d’Andreu Rifé
Quan sento que tot s’ha acabat,
que no sé aixecar el cap,
que no tinc forces per continuar cap endavant...
Quan sento que m’he fet petit,
que ja no crec en mi,
que el món continuaria igual si jo no fos aquí...
Llavors m’esforço a recordar la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant,
dient que guanyar-me el destí només dependria de mi,
i et vaig prometre prendre el repte a partir d’aquell instant.
Respira. Espera. Aixeca’t sense pressa.
Inspira. Refés-te. La vida, el món, t’esperen.
Quan sento que no queda res
pel que sempre he lluitat,
i cau cada desig que m’ajudava a avançar...
Quan sento que res té sentit,
que el món està girat,
que no sé com posar un peu a terra i recomençar...
Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant,
dient que guanyar-me el destí només dependria de mi,
i et vaig prometre prendre el repte a partir d’aquell instant.
Respira. Espera. Aixeca’t sense pressa.
Inspira. Refés-te. La vida, el món, t’esperen.
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10 anys de la institucio del síndic
muniCIpal de Greugues se Sabadell
Discurs
Bona tarda a tots,
• SABADELLENCS I SABADELLENQUES
• PRESIDENTA DE PARLAMENT DE CATALUNYA
• ALCALDE
• REGIDORES I REGIDORS
• DIPUTATS I DIPUTADES
• PRESIDENTA DEL DISTRICTE
• DIRECTORS GENERALS
• FISCAL EN CAP
• SÍNDICS I SINDIQUES
• DEGANA
• ENTITATS DE LA CIUTAT
• INTENDENTS EN CAP
• David Bondia
• Sindica Seseres
• Amics i amigues
Acabem de veure un vídeo en el que no he pretès sinó mostrar-vos del dia a dia de la institució
del Síndic, i el sentiment que tenen les persones quan arriben a la institució. Com s’han sentit les
10.000 persones que ha passat per la nostra oficina.
Aquest 21 de desembre farà 10 anys que el Ple Municipal del nostre Ajuntament va aprovar, per
unanimitat, crear la institució del Síndic Municipal de greuges a Sabadell Avui doncs, l’Ajuntament
i el Síndic Municipal hem volgut commemorar aquest fet, coincidint amb el Dia Internacional dels
Drets Humans.
M’enorgulleix que la meva ciutat decidís crear fa deu anys, una institució que vetlla per la protecció
i la defensa dels drets i les llibertats públiques de les persones, en les relacions amb l’Ajuntament
i els seus ens dependents.
La tasca del Síndic, en aquests deu anys ha estat, per una banda, tramitar les quasi 2.000 queixes de persones que han considerat que s’havien vulnerat els seus drets, supervisant l’actuació
municipal, especialment en tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
Però la tasca dels Síndic també s’ha basat en impulsar la institució, prestigiar-la i donar-la a conèixer, i fer-la present com una institució més de la ciutat.
D’aquí que una gran tasca, també ha passat per:
• fer pedagogia, sobretot als joves de la nostra ciutat, a través dels programa d’educació en
valors, en què han participat més de 8.000 escolars
• però també per acostar la institució a la ciutadania, a través de: el programa “El Síndic 15
minuts”, amb l’obertura de punts d’atenció en diferents centres cívics de la ciutat; o amb la
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presència del Síndic pels mercats, biblioteques i fins i tot bars; visites a entitats de la ciutat;
“el Síndic a casa teva” que ha apropat la institució a les cases de persones que pateixin
algun greuge; i tot , per fer-la mes propera,
• ’organització i participació en diferents cicles de xerrades i taules rodones en el decurs de
tots aquests anys, per apropar els drets a les persones
• Apuntar finalment que el Síndic s’ha adaptat a les noves tecnologies i és present en les xarxes socials per escoltar, informar i dialogar, d’aquí que cada cop, el nombre d’expedients
iniciats per mail, twt o facebook augmenta en relació a la forma presencial.
Vull destacar també que la institució ha signat diferents convenis, actualment hi ha vigents el signat amb la UAB (estudiants de Dret), el conveni amb l’entitat Andi-Down ( inserció laboral, tasques
administratives), i el conveni amb l’Escola ESDI (estudiants de protocol), tots ells subscrits amb
entitats per fomentar l’educació, i la integració socio-laboral.
Les persones han de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa, i aquesta és
una màxima que sempre m’he aplicat. Tot sovint, les persones que venen a l’Oficina del Síndic, son
coneixedores del què estableix la llei, però consideren que amb l’aplicació estricta de la llei, ’està
produint una vulneració dels seus drets. I és aquesta línia la que m’ha empès a fer moltes de les
mes de 450 recomanacions a l’Ajuntament.
Per això celebro, Alcalde, que ja s’ estant començar a elaborar diferents cartes de serveis i protocols , una de les recomanacions mes repetides del Síndic.
Alguns dels expedients, s’han resolt sense donar la raó al ciutadà perquè he considerat que
l’Ajuntament havia actuat segons les normes d’una bona administració, aplicant la llei i l’equitat,
però en un 75% dels casos he considerat que s’havia produït un greuge al ciutadà.
En totes elles, l’Ajuntament havia aplicat la llei, certament, però sovint el Síndic considera que hem
de ser valents i veure més enllà de la norma, i si aquesta ha quedat obsoleta o vulnera algun dret,
cal modificar-la. Només superant la llei positiva, i apropant-nos a l’equitat, es podran vèncer resultats injustos o desproporcionats fruit d’una aplicació mecànica o estricte de la norma.
De què estic parlant?
• De l’exempció de la plusvàlua en els casos de la dació en pagament. Era evident que en un
primer moment les recomanacions que vaig fer en aquest àmbit van ser desestimades per
part de l’Ajuntament atenent a la literalitat de la norma. Però gràcies a l’esforç de la societat,
el govern va ser capaç de superar la norma, i establir l’exempció de l’impost de la plusvàlua
en els casos de dació en pagament.
• També parlo de d’exigir el pagament d’una taxa de residus i fins hi tot embargar un compte
corrent d’una ciutadana a qui, en el mateix període, serveis socials li estava pagant el rebost solidari
• O de negar el dret a un habitatge social a una mare de tres menors, precisament perquè és
ocupa d’un pis de Vimusa.
Avui també commemorem el dia Internacional dels Drets Humans.
I els drets humans no són només tots els que s’estan vulnerant amb les guerres que hi ha escampades pel món, sinó que la vulneració i REGRESSIÓ dels drets humans, els tenim a tocar, perquè
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els drets socials, són drets humans, i en aquests últims anys hem vist com han anat desapareixent
davant la perplexitat i impotència de tots.
Parlo de :
1. Reforma Laboral
2. Salut: famós decret 2012 deixar fora als immigrants
3. Reforma Educativa , Educació de la ciutadania
4. Habitatge
5. Centres d’ internament d’ estrangers
6. Devolucions en calent
7. Menys recursos contra la violència d gènere
8. Mala aplicació de la llei de la dependència
A ningú se li escapa que els drets socials estan en crisi i cal protegir de forma molt especial. No
és cert que la protecció dels drets socials tingui un cost econòmic difícil, o impossible de suportar,
El que cal canviar les prioritats dels qui governen. Els recursos és evident que existeixen però cal
canviar les prioritats i caminar cap a la protecció dels drets socials, perquè: Els drets socials són
drets humans.
Les ciutadanes i ciutadans, han estat durant aquest deu anys el centre de la activitat del Síndic, el
motor que l’ha fet moure, per lluitar per una societat, i una ciutat millor.
En aquest camí al front de la institució han estat cabdals moltes persones, molts col·lectius, i professionals .
Avui no es el dia de passar comptes, la degana de la Facultat de Dret de la UAB en un acte aquest
mati ens parlava del dret a la rendició de comptes i ens deia també “ NO ESCOLTAR ALS SÍNDICS
ES NO ESCOLTAR A LA CIUTADANIA”
Encara no us dic adéu, això serà al ple del 31 de març però vull agrair, MOLT ESPECIALMENT:
• la complicitat del Fòrum de Síndics
• també a tots els professionals que han col·laborat durant aquests 10 anys perquè la Institució del Síndic pugui seguir treballant en defensa dels drets i les llibertats, i el dret a una
bona administració. M’estic referint als funcionaris i tots els treballadors amb una relació
laboral amb l’Ajuntament, que malgrat les retallades que ha hagut de patir sense cap justificació dels seu sou segueixen servint a aquesta ciutat amb professionalitat .
• Alhora també des d’aquí, vull agrair el suport tant de l’Alcaldia com dels regidors durant
aquest període. Des d’ aquí el meu mes sincer reconeixement a tots els que treballeu pel
be comú des de la honradesa, la il·lusió i l’esforç.
• Als mitjans de comunicació de la nostra ciutat
• A la gent del Casal Pere Quart.
• I al meu equip, una gent fantàstica que creu en la bona administració i el be comú: en les
persones,
• I la societat sabadellenca que sempre ha fet costat a la Institució i ens ha donat la benzina
que necessitem per funcionar .

GRACIES HA TOTHOM A PER FER-HO POSSIBLE
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10 anys d’informes
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PRIMER ANY DEFENSANT ELS DRETS DE LA CIUTADANIA
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Programa MiniSíndic
Programa educatiu de l’Oficina del Síndic de Sabadell
Educació en valors
Sabadell, curs 2014-2015
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
L’actual Síndic Municipal de Greuges de Sabadell és en Josep Escartin i Laurito, nascut a Sabadell,
ciutat on ha desenvolupat gran part de la seva vocació al servei de la ciutadania.
És membre fundador d’ACTUEM!, entitat sense ànim de lucre que pretén integrar i millorar la qualitat de vida dels malalts de sida i els drets humans en general i de la qual ha estat president durant
13 anys. En aquest temps ha desenvolupat diversos projectes com el de donar suport a les treballadores del sexe comercial o la creació de pisos d’acollida per a persones malaltes, tallers de
prevenció per a joves, entre d’altres.
També ha estat president i fundador de PlecinPres, empresa d’inserció laboral dedicada a persones amb risc d’exclusió social.
La seva experiència en l’àmbit associatiu i cooperatiu inclou altres càrrecs en diferents entitats de
la ciutat com Joventut de la Faràndula, Fundació Sabadell Solidari i associacions de defensa dels
drets de les minories i de lluita contra la sida.
Professionalment, Josep Escartin és cap del Servei d’Atenció al Client del Grup CASSA.
El seu nomenament com a Síndic es va produir el 22 de gener de 2006, per unanimitat de tots els
grups polítics del consistori de la ciutat i prengué possessió el dia 28 de març de 2006.
Com contactar amb l’Oficina del Síndic?
Qualsevol persona física o jurídica pot presentar una queixa al Síndic.
Com ho pot fer? Per qualsevol mecanisme, sempre que no sigui anònima. Per exemple:
• Presencialment o per correu postal a la seu de l’Oficina Municipal del Síndic de Greuges de
Sabadell o a qualsevol dels registres municipals.
Rambla, 69
Casal Pere Quart
08202 SABADELL
• Per correu electrònic a: oficina@sindicsabadell.cat
• A través de la pàgina web: www.sindicsabadell.cat
• Per telèfon trucant al 937264211
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8:30 del matí a 14:30 del migdia, i dilluns i dijous, fins les 5 de la tarda.
Es poden concertar entrevistes personalitzades.
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La tasca del Síndic
Presentació d’una queixa
La queixa es pot presentar per escrit a la mateixa Oficina del Síndic o a qualsevol dels registres
municipals de la ciutat.
També es pot enviar una queixa per correu postal o correu electrònic.
Tot i que es pot presentar qualsevol escrit, hi ha un model de sol·licitud estàndard que es pot descarregar de la pàgina web del síndic. N’hi ha de dos tipus:
• Model de sol·licitud per descarregar, emplenar, signar i lliurar a l’oficina del síndic
• Model de sol·licitud per emplenar en pantalla i remetre-la directament per internet
Un cop emplenada la sol·licitud, cal signar-la i lliurar-la a l’Oficina del Síndic o a qualsevol dels
registres municipals de la ciutat.
La queixa o reclamació ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant i cal
que indiqui:
• Nom
• Cognoms
• DNI
• Domicili
• Telèfon de contacte
• Explicació breu dels fets i dels antecedents que es considerin oportuns
• Documentació adjunta, si es el cas
Competències del Síndic
El Síndic Municipal només pot actuar davant l’administració local; per això, si li arriba algun cas
en el que no hi té competències, el trasllada a la institució que pertoca: Síndic de Greuges de Catalunya o Defensor del poble Espanyol, Defensor del Poble Europeu, OMIC, Atenció al Pacient.....
El Síndic de Greuges pot intervenir, a petició de qualsevol persona física o jurídica que demostri
tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa, en tots els assumptes en què l’Administració municipal hagi pogut vulnerar dels drets de les persones, com per exemple:
• Retards indeguts o injustificats en l’actuació administrativa.
• Errors o arbitrarietats en l’aplicació de les normes legals o quan les normes no s’apliquin
com cal.
• Incompliment, paralització o no execució de les resolucions adoptades per l’ Ajuntament.
• Negativa per part de l’Ajuntament a facilitar la informació als ciutadans i ciutadanes que hi
tenen dret.
• Atenció inadequada.
• Motivació insuficient de les resolucions.
• I, en general, davant de qualsevol actuació que impedeixi o dificulti l’exercici legítim dels
drets constitucionals.
• Silenci administratiu
El Síndic de Greuges també pot actuar d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan observa que
algun fet pot produir una vulneració dels drets de les persones.
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El Síndic de Greuges també pot actuar d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan observa que
algun fet pot produir una vulneració dels drets de les persones.
El Síndic de Greuges no pot intervenir en els següents supòsits:
El Síndic rebutjarà la tramitació de queixes i reclamacions que estiguin fora del seu àmbit d’actuació
i específicament les següents:
• Les que es presentin de forma anònima.
• Les que no hagin acreditat la representació.
• Les que denotin una manifesta mala fe.
• Les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.
• Les que no estiguin motivades per l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell o dels seus ens
dependents.
• Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.
• Les queixes o reclamacions que es presentin després d’un any a partir del moment en què
l’interessat tingués coneixement dels fets objecte de les queixes.
• Les de persones amb dependència funcional, laboral o contractual de l’Administració municipal en temes relatius a l’àmbit d’aquestes relacions.
El síndic no mana; recomana
El procediment
El procediment que es segueix a les oficines dels Síndics/ques municipals, es el següent:
1.- Admissió o No admissió a tràmit: després d’una primera entrevista i/o visita in situ, s’admet a tràmit la “demanda” i s’inicia la investigació, prenent com una definició d’un conflicte “quan una part
percep que una altra part l’ha afectat o està per afectar-lo de manera negativa en alguna cosa que
li interessa de manera important” (Robbins, 1996). Per tant, la condició mínima per a reconèixer una
situació com a conflictiva és que almenys una de les parts la reconegui així, ja que la majoria de les
vegades l’administració no reconeix o no coneix la situació com a conflictiva.
2.- Anàlisi i diagnòstic: Anàlisi del cas i sol·licitud d’informació a les parts. Aquesta investigació
exigeix l’ús d’una metodologia qualitativa i el seu objectiu és, més que l’estudi dels fets amb objectivitat, determinar el conflicte manifest i latent per tal d’identificar-ne els punts convergents i
divergents, la recerca de la particularitat i seva contextualització. En el marc d’una investigació
qualitativa, el mateix procés d’investigació pot ser una eina en la resolució del conflicte pel fet que
acostuma a obrir espais de reflexió i diàleg. Les persones acostumen a amagar les seves necessitats darrera de demandes i posicions.
3.- Estudi jurídic i/o mapa del conflicte: Amb tota la informació recollida s’inicia un estudi jurídic
sobre el fons i la forma del procediment administratiu que s’ha portat a terme i es confecciona un
mapa del conflicte amb els punts convergents i divergents i els interessos i necessitats de les parts
4.- Resolució del Síndic: El Síndic pot resoldre que hi ha greuge i recomana a l’Ajuntament que faci
canvis en la seva actuació.
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L’atenció a les persones a l’Oficina del Síndic
Cal canviar la visió generalitzada que hi ha entre la societat, especialment al nostre país, que el
fet d’iniciar un procés administratiu amb l’ajuntament o l’administració, sigui a través d’instància o
sol·licitud d’entrevista, es “queixar-se”. La queixa es un plany, un prec, un retret, un disgust, i per
tant un fet negatiu que només produeix insatisfacció, descontentament, ressentiment, disgust, i
reflecteix una emoció encapsulada que acaba emmalaltint els pensaments. La queixa es negativa.
És el llenguatge de la derrota.
El fet de mostrar la nostra opinió a l’administració és una manera més de participació ciutadana, el
conflicte és un motor de canvi social, i cal aprofitar l’energia que conté perquè el canvi sigui entès
com un avançament, creixement i enfortiment de la societat. Cal utilitzar mètodes que generin corresponsabilitat, confiança, satisfacció i efectivitat i treballar en xarxa administració i ciutadania per
tal de generar consens en la mesura del possible. La generació d’espais, estructures i pràctiques
pensats per al consens de la ciutadania són considerats procediments per a la gestió alternativa
dels conflictes.
En l’actualitat, en la relació entre administració local i ciutadania en qualsevol dels seus procediments administratius establerts per la llei no s’estableix cap diàleg entre les parts, sinó una construcció de versions rivals que, a més, segueix un ordre d’intervenció de les parts molt pautat i que
en realitat no és una exposició d’interessos i necessitats sinó una pronunciació de l’administració
i una resposta de les acusacions del ciutadà/na. Una comunicació per escrit, lenta, feixuga, amb
vocabulari administratiu molt poc entenedor, amb el desconeixement de la persona que presenta
la demanda, amb la intervenció de vàries persones en la confecció del decret... Tot això fa que
ningú es responsabilitzi de la decisió presa. Per tant, cal minimitzar les estratègies retòriques que
s’utilitzen avui en dia a l’hora de comunicar-se amb la ciutadania, com per exemple fer desaparèixer el subjecte i escriure en forma impersonal, per tal que l’escrit sembli mes objectiu i imparcial
(“Aquesta administració...”, “Procedeix a imposar...), etcètera.
En l’atenció a les persones s’ha de crear un clima en el qual la comunicació pugui fluir fàcilment
sense irritacions ni nervis, afavorint l’escolta activa de l’altre, tenint en compte que més del 50 per
cent de la comunicació es realitza per mitjans visuals, el 40 per cent amb el to de veu i només un
10 per cent està relacionat amb el contingut del missatge. La persona que gestioni la reunió ha de
tenir la capacitat de comprovar que les parts estan escoltant allò que es diu i sobretot que estan entenent el que es vol dir. Amb aquesta escolta activa s’assoleix una actitud de respecte cap a l’altre
part que facilita poder canviar percepcions en base a fets no comprovats, estereotips o rumors i
s’obren les portes a conèixer nous fets, tenir altres sentiments que possibiliten una transformació.
Activitats per preparar el projecte MiniSíndic
1. Enquesta i Treball de camp al Districte 1
L’objectiu és actuar de termòmetre i observatori de la conflictivitat per tal de poder dissenyar accions de prevenció. Dins la metodologia qualitativa podem encabir les entrevistes, enquestes i
observacions . Realitzant un treball en xarxa i de manera transversal amb tots els agents i professionals de les àrees implicades, es pot fer conèixer als diferents agents municipals que han intervingut
en el procediment, quins son els interessos del ciutadà/na i donar a conèixer al ciutadà/na la norma
(els interessos de l’ajuntament).
L’observació de camp és una eina que permet de manera senzilla representar informació dels
conflictes a analitzar. En primer terme, es construeix un marc teòric i posteriorment es realitza una
observació i recollida de dades, que segons el conflicte podria ser participant o no. Els MiniSíndics/
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ques, com a observadors de la ciutat, podeu detectar riscos generals al territori a través de l’anàlisi
objectiu i l’estudi de la temàtica de les demandes que us arribin i fer-ne un seguiment preventiu.
Treballant conjuntament amb d’altres agents que són mediadors informals i/o urbans, membres
de la mateixa comunitat, barri, família, que la majoria de vegades realitzen la funció de mediadors
sense aquesta intenció concreta (associacions de veïns, treballadors socials, tècnics de districte,
policia de proximitat, mediadors interculturals, mestres, educadors socials...)
1. Ha tingut mai algun problema de contaminació acústica (sorolls) amb algun veí?
2. Ha tingut algun problema amb algun local per posar la música massa alta?
3. Creu que la Policia Municipal de Sabadell desenvolupa correctament les seves funcions?
4. Ha estat mai en desacord amb la Policia?
5. Ha sofert algun cop alguna caiguda, accident... per males condicions dels carrers?
6. Creu que els carrers i carreteres de Sabadell estan en bon estat?
7. Li agrada el seu barri? Canviaria alguna cosa?
8. Creu que hi ha suficients zones adaptades per les persones amb discapcitat?
9. Creu que l’Ajuntament realitza les seves tasques en un període de temps adequat?
10. Està content amb el servei d’escombraries? O creu que és ineficaç?
11. Creu que a Sabadell existeix algun local que contamini amb els seus fums o olors?
12. Creu que és freqüent veure gent que viu al carrer?
13. Ha vist algun edifici abandonat a la ciutat?
14. Sap d’algun edifici “okupa” a Sabadell?
15. Li han posat alguna multa de tràfic a Sabadell? En cas afirmatiu, creu que era justa o bé si
va oposar?
16. Creu que hi ha poques o masses places d’aparcament per a persones amb discapacitat?
17. Creu que el transport públic de Sabadell funciona adequadament?
18. Ha tingut alguna incidència amb el transport públic algun cop?
19. Hi ha un bon manteniment del l’espai públic? Voreres, carrers, parcs.... ?
20. Si pogués canviar alguna cosa de Sabadell, que seria?
2. Entrevistes amb entitats, institucions i agents socials del Districte 1
Atenció ciutadana
Servei de neteja viària		
Ajuntament de Sabadell
Districte Primer
Mossos d’esquadra
Rebost Solidari
Caritas
ATENDIS
ANDI
PAH (Granja del Pas)		
Complex de Gent Gran Sant Oleguer		
Hort d’Ethos
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Serveis socials
Hola! Som de l’escola Sagrada Família i estem fent un treball que tracta sobre el mini síndic.
Ens diem: Laura, Ona, Arnau i Adrià. Ens agradaria que ens contestessis les següents preguntes.
Enquesta:
1.- Quina és la seva funció dintre d’aquesta institució?
Sóc treballadora immediata i atenc a urgències transeünts indigents, és a dir, atenc als sense
sostre de la manera més immediata possible.
2.- El vostre departament en quines seccions es divideix?
Es divideix en dues seccions:
- Els serveis socials bàsics, que seria la gent de Sabadell
- La gent gran i dependència
3.- Quins tipus de casos tracteu?
Els serveis socials atenem a casos de persones que per diferents raons tenen un problema social
i això provoca que no es puguin adaptar bé a la societat.
4.- Quin és el protocol a seguir per a resoldre els problemes que us sorgeixen?
Primer, la gent demana hora per parlar sobre el seu problema. A continuació, s’investiga el cas i
finalment, s’intenta ajudar amb el que es pot.
5.- Arribeu a solucionar tots els casos?
No, per diferents raons.
6.- Que fa la família afectada si no es pot solucionar el seu cas?
Doncs, normalment, demanen ajuda als seus familiars o amics.
7.- L’equip que teniu és adient per a fer la feina?
Si.
8.- Us agradaria canviar-lo?
No ens és necessari
9.- Algun cop ha hagut algun incident greu?
No et sabria contestar.
10.-Em pot explicar alguna història o anècdota?
Es que tu et refereixes a anècdota com a alguna cosa divertida i la meva feina no és que sigui
molt divertida.
11.- Si fos alcalde que milloraria de les condicions laborals?
Pujaria el salari a la gent més necessitada.
12.- I que canviaria per a que aquesta entitat fos millor?
Milloraria un servei que tenim, el qual consisteix en: la gent que treballa en aquesta entitat va a
casa de la gent per investigar el seu problema o ajudar-la, per exemple, a cuinar o a educar els
seus fills.
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13.- Què és el que més li agrada de la seva feina?
Escoltar a la gent perquè a vegades simplement el que necessita la gent es ser escoltada.
14.- Com podem contribuir els ciutadans perquè el seu servei funcioni millor?
Si hi ha un veí escoltem que pega a la seva parella o veiem un vagabund trucar immediatament
als serveis socials.
15.- Quin consell ens donarien a nosaltres joves ciutadans perquè ens conscienciem i treballem per a un futur millor?
Entendre que no tots tenim les mateixes necessitats, perquè hi ha gent que necessita més ajuda,
o més atenció.
16.- Es dura la seva feina?
Només al principi perquè et sorprens dels casos que té la gent, però al tenir experiència no, perquè jo ja tinc uns vint anys d’experiència i ja hi estic acostumada
17.-Què ha hagut d’estudiar per arribar on és ara?
Una carrera que es diu carrera de treball social que dura uns tres anys i que abans era un mòdul.
Conclusions
Els serveis socials es dediquen a atendre a gent que no es pot adaptar bé a la societat per diferents
raons, per tant els intenten ajudar amb el que poden segons si són gent de Sabadell o gent gran
que necessita dependència.
I en concret aquesta entitat es dedica a atendre als sense sostre de la manera més ràpida possible.
Per això s’ha de seguir un protocol en que consisteix a quedar amb la gent per parlar sobre el cas,
després s’investiga el cas i, finalment s’ajuda amb el que es pot, però si la entitat no el soluciona
demanen ajuda als seus amics i familiars.
Si la entrevistada fos alcalde pujaria els sous a la gent sobretot a la gent més necessitada, i milloraria un servei que tenen en el qual consisteix en que unes persones van a investigar casos a casa
la gent o a ajudar-la a aprendre per exemple a com educar els seus fills, o a cuinar.
Per acabar diu que podem contribuir els ciutadans trucant quan escoltem un veí pagant a la seva
parella o si veiem un vagabund trucar ràpidament als serveis socials, i que ens conscienciem que
no tots tenim les mateixes necessitats, que hi ha gent que necessita més ajuda, més atenció...
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Policia Municipal
Hola! Som de l’escola Sagrada Família i estem fent un treball que tracta sobre el mini síndic.
Ens diem: Laura, Ona, Arnau i Adrià. Ens agradaria que ens contestessis les següents preguntes
La policia és una força estatal que s’encarrega de mantenir l’ordre públic i també s’encarrega de
garantir la seguretat dels ciutadans segons les autoritats polítiques, així que per garantir la nostra
seguretat i també la seva, vam decidir fer una entrevista a un policia, en representació de tots, per
assegurar la seva comoditat vers el seu treball i intentar millorar-la si cal.
El departament al que vam anar, va ser el de relacions ciutadanes el qual ajuda als diferents sectors de la societat i pretén millorar la relació ciutadania.
Ens van explicar, que els casos més comuns que tractaven, eren les relacions entre diferents entitats, reclamacions, immigrants, queixes, racisme, bullying i violència de gènere…
Com hem dit abans, la responsabilitat d’un policía (com va dir ell), és atendre la seguretat ciutadana, el vetllar per les persones, fer respectar els seus drets, tenir cura i que visquin en un ambient
de pau i per això, també, els casos més comuns en la societat que acostumen a tractar són els
escàndols en llocs públics i les queixes dels veïns, quan sorgeix això, el cos de polícies es posa
en contacte immediatament amb el conflicte i intenta solucionar-lo el més aviat possible però, el
problema que plantegen és el poc personal que hi ha, per això exigeixen més seguretat i vigilància
en els events públics, ja que l’actual nombre del servei d’agents els hi sembla poc.
Ens va comentar que els casos més importants dels joves era fer campana, baralles, i també,
ens va confessar que feien bromes per telèfon, assegura que són poques vegades, però que igualment la trucada queda gravada i això fa possible descobrir la procedència d’aquesta i qui l’ha fet,
llavors, quan se sap qui ha fet la broma sobre el incident falç es prenen les mesures corresponents
contra les persones que l’han fet.
Durant l’ enquesta li vam preguntar quin era el cas més greu que havien tractat, i la seva resposta
no va ser cap altra que “que enteneu per greu?”, segons el que li vam preguntar, ja que estem a
l’etapa escolar, ens va dir des de la nostra perspectiva, que un cas d’aquest tipus podria ser trobar
a un noi/-a que està fent campana, una baralla, etc.
També ens van informar de que a vegades els llocs que semblen més conflictius i que tenen
més problemes són els que en realitat no necesiten gaire personal vigilant. I ens van dir que la
zona més conflictiva de Sabadell era la Rambla, ja que hi ha més tendes, i això fa que hi hagi més
robatoris, i també perquè hi ha més gent i està a prop de la zona hermètica.
En altres preguntes també vam comentar el nombre de policies que es poden fer servir en els
casos que es necessitin, i altre vegada, no hi havia cap pregunta directa, el senyor policia ens va
respondre que depenia de la importància del cas o si els hi feia falta, en un altra situació també vam
parlar de la falta de policies, i la resposta va ser que sempre fan falta més policies.
Per últim, ens va semblar interessant i curiós que quan li vam preguntar; el què canviaria de la
seva feina digués, que milloraria el fet de que tantes persones critiquen als policies, és a dir, l’altra
gent no es dóna compte que els policies són persones que, també són ciutadans i per tant, tenen
els seus problemes, però a diferència d’estar pendents d’aquests, intenten millorar els problemes,
conflictes i l’ambient de la ciutat, per molt petita que sigui l’acció, com per exemple, recollir un
paper d’alumini del terra a ajudar a una persona gran o parar a dos adolescents d’una baralla, ells
ho fan, perquè és la seva feina, però nosaltres també ho podriem fer sense que ho sigués, ja que
d’això es tracta el projecte “mini-síndic”.
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Carrer
Entrevista a ciutadans anònims
1. Ha tingut mai algun problema acústic amb algun veí?
2. Ha tingut mai algun problema amb algun local per posar la música massa forta?
3. Creu que la Policia Municipal de Sabadell desenvolupa correctament la seves funcions?
4. Ha estat mai en desacord amb la policia?
5. Ha sofert algun cop, caiguda, accident… per males condicions als carrers?
6. Creu que els carrers i les carreteres de Sabadell estan amb bon estat?
7. Li agrada el seu barri? Canviaria alguna cosa?
8. Creu que hi ha suficients zones adaptades per les persones minusvàlides?
9. Creu que l’ajuntament realitza les seves tasques en un període de temps adequat?
10. Està content amb el servei d’escombraries? O creu que és ineficaç?
11. Creus que a Sabadell existeix algun local que contamini amb els seus fums o olors?
12. Troba freqüentment gent que viu al carrer?
13. Ha vist algun edifici abandonat a la ciutat?
14. Sap d’algun edifici de Sabadell, on hi hagin “okupes”?
15. Creu que la guàrdia urbana és massa rigorosa?
16. Creu que hi ha poques o masses places d’aparcament per a minusvàlids?
17. Creu que hi ha suficients línies de transport públic a Sabadell?
18. Ha tingut alguna incidència amb el transport públic algun cop?
19. Hi ha bon manteniment de l’espai públic (Voreres, carrers, parcs…)?
20. Si pogués canviar alguna cosa de Sabadell, que seria?
Conclusió de l’enquesta a vianants, sobre la ciutat de Sabadell
Aquesta enquesta s’ha passat a més de 50 persones de diferents barris de Sabadell (Centre,
Eixample, Can Llong i de la Nova Creu Alta).
Força gent creu que Sabadell és una ciutat molt sorollosa, ja que, hi ha molts cotxes, autobusos i
altres transports que emeten molts decibels. Algunes d’aquestes persones (1 de cada 8) diuen que
hi ha locals on posen la música molt alta i que per això han tingut problemes per dormir.
Sobre la policia la gent està molt contenta, tot i així alguns comenten que han estat en desacord
amb la policia perquè intenten posar multes allà on poden per intentar recaptar més diners ja que
estem amb temps de crisis.
La majoria de gent tot i no haver sofert accidents, comenten que els carrers estan en molt mal estat
i que s’haurien d’arreglar. Alguns també diuen que les voreres d’alguns llocs són massa estretes o
que haurien d’estar més il·luminades.
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La gent està contenta amb el seu barri però els habitants de Can Llong troben a faltar molts serveis
i botigues. S’han de desplaçar molt al centre de la ciutat per anar a comprar les coses quotidianes.
També hem entrevistat a minusvàlids i ens han dit que tot i que la situació ha millorat des de fa
anys, a molts carrers secundaris no hi ha baixador o la majoria de botigues no són a peu pla. Això
els dificulta molt el poder entrar a les botigues. També diuen que falten ascensors a les oficines o
que són massa petits.
Bastanta gent creu que el servei d’ escombraries és bo i eficient ja que l’han renovat fa poc. Tot i així
a barris com l’eixample, encara no han instal·lat la recollida pneumàtica que estalvia molts diners.
Molt poca gent coneix algun establiment que contamini excessivament, ja que avui dia hi ha molts
impostos i molts inspectors de medi ambient.
La gent troba que hi ha massa persones que viuen sense sostre i que no té recursos. Fins i tot hi
ha hagut gent que ha dit que no li fa res pagar més impostos si aquests van destinats a menjadors
socials i a habitatges de protecció social. De fet es podrien habilitar molts dels edificis abandonats
que hi ha a la ciutat.
A més últimament s’han reivindicat molts ocupes que s’instal·len a una casa per protestar o simplement perquè no se’n poden pagar una altra, s’hauria de procurar solucionar aquests problemes.
Bastanta gent diu que hi ha les places necessàries per a minusvàlids ja que cada una està senyalitzada amb la matricula del vehicle, en canvi la gent es queixa de que hi han molts aparcaments
per motos que acostumen a estar buits, i on hi cabrien dos o tres cotxes.
Molta gent diu que hi ha prou línies de transport públic, però el que troben a faltar es més freqüència de pas en algunes línies. Referent als autobusos, algunes persones han fet referència a que van
molt ràpid, i algunes vegades resulten perillosos.
Poca gent a tingut una incidència amb el transport públic ja que són bastant puntuals i passen per
els llocs més transitats de la ciutat.
Finalment, la gent ha dit que si només pogués canviar una cosa canviaria, entre d’altres,
les següents tres:
· Que els carrers estiguin en més bon estat (voreres, carreteres…)
· Que els locals no posin la música tan forta, els ciutadans creuen que si hi ha la zona hermètica,
que està habilitada per aquest tipus de locals, no entenen perquè han d’estar en carrers de la
ciutat, ja que molesten bastant.
· Que els carrers no estiguin tan bruts.
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Càritas Sabadell
Conclusió:
Càritas és una ONG en la qual reben ajudes de famílies particulars, entitats, de l’església a la que
estan vinculades... Nosaltres vam parlar amb dos dones, elles ens van explicar que estan molt contentes amb la seva feina ja que és vocacional i és una gran satisfacció poder ajudar a les famílies
que més ho necessiten, tant de l’estranger (generalment de nord-àfrica) com d’aquí de Catalunya,
que estan passant per situacions difícils. Tal com hem dit abans de les ajudes, en reben moltes i
això els ajuda a poder realitzar tots els projectes que planejen, i si per algun cas no en tenen suficients, ells ja tenen uns diners destinats a això.
Quan els hi vam fer la pregunta del que canviarien si fossin alcaldes ens van dir que saben que
és molt difícil però que intentarien donar a totes les persones els tres pilars fonamentals per tenir
una vida en condicions: la sanitat, l’educació i sobretot que tothom tingués una vivenda per viure.
En aquesta entrevista que hem realitzat trèiem una conclusió força agradable, ja que aquesta
institució de càritas estan satisfets amb tot el treball que acaben fent dia a dia. És una ajuda molt
gran per les persones aquests serveis que donen a la gent més necessitada de la ciutat, ja que
tenen molta varietat per poder prestar a les persones, famílies, que hi van. Els que hi formen part de
l’equip de Càritas Sabadell, com ja hem dit, se senten molt a gust realitzant el seu treball, i pensen
que no troben cap molèstia que els hi perjudiqui en l’ofici, ja sigui tema sou, ajudes, com, voluntariat, càritas parroquials o qualsevol mena d’apartament dins d’aquesta institució, Càritas Sabadell.
No tenen cap reclamació perquè a hores d’ara tenen tots els espais per assolir la demanda social.
Per finalitzar, gràcies amb aquestes entitats sense ànim de lucre assoleixen una gran part de la
precarietat i pobresa de persones que conviuen entre nosaltres.
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Atenció Ciutadana
Hola, bon dia, sóm de l’escola SAFA sabadell i estem col·laborant amb el projecte mini-síndic. Ens
han proposat que diversos grups de la classe entrevisti vàries institucions de sabadell amb la fi
d’intentar millorar la vida dels sabadellencs i sabadellenques.
Nom i cognom
Quants anys fa que traballa en el departament?
Quin càrrec té?
Li agrada la feina que fa?
Traballa per tot sabadell?
Es necessita alguna preparació per a formar-ne part?
Horari d’oficina? Com contactar?
1. Quin és el cas o la queixa més important/difícil que heu tingut?
2. Quina és la diferència que hi ha entre l’atenció ciutadana i el síndic?
3. Un cop que ténen la queixa, com s’actua?
4. Quins errors es poden produir durant el procés?
5. Ateneu a menors d’edat?
6. De les persones que s’adreçen, quina edat tenen les persones de les que rebeu més queixes?
7. On heu trobat mai amb un cas que no heu pogut solucionar?
8. Aquesta associació fa altres coses pels ciutadans?
9. Quanta gent treballa en aquesta entitat?
10. Creus que rebeu la necessària ajuda de l’ajuntament?
11. Rebeu ajuda d’altres llocs que no siguin l’estat?
12. Que ha canviat des de que ets aquí?
13. Si vostè fos alcalde i sabent les queixes i les necessitats dels ciutadans de Sabadell,
quins canvis o actuacions faria per millorar la convivència i el benestar social a la ciutat?
14. Que creus que espera la gent de la vostra ajuda?
15. Quins consells ens donaria a nosaltres, joves ciutadans, per a millorar la convivència
entre els ciutadans?
16. Quins valors troba més importants per la convivència entre els ciutadans?
17. Creus que aquesta institució te algun problema que es pugui solucionar, ja sigui
d’organització, de recursos...?
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Conclusió, valoració:
Atenció ciutadana és una institució que treballa amb l’ajuntament i s’encarrega de les gestions,
reclamacions i de les queixes dels ciutadans. El dimarts 28 a les 18:00h vam entrevistar la responsable del servei, l’Asunción Puig.
A través d’aquesta entrevista hem volgut descobrir i preguntar allò que es necessari en aquest
servei per tirar endavant i aquelles coses que s’haurien de canviar:
Els horaris en que s’atén a les persones és de dilluns a dijous de 8:30 del matí a les 7 de la tarda,
es un bon horari d’atenció al client ja que et permet anar a reclamar o fer alguna gestió abans i
després d’entrar o sortir del treball tot i que els caps de setmana nomes es pot contactar per Internet. L’atenció del servei està disponible a tots els barris, fet que facilita també la funció del servei,
de la mateixa manera que el servei telefònic 010 i l’atenció per Internet, i sempre, encara que el
problema que es presenta no tingui solució, el servei les respon, ja que el que realment espera la
gent és ser escoltada, entesa i atesa, això està molt ben valorat.
Una altra cosa positiva d’aquests servei es que la gestió de les denuncies ciutadanes està molt ben
organitzada i normalment es dona una resposta adequada a tothom així com es molt poc probable
que dins del procés de resposta es cometin errors com podria ser enviar la queixa a departaments
que no toca, en aquest cas seria atesa igualment però amb un petit retard.
Tot i així les nombroses queixes diàries que reben també els permeten entendre les necessitats de
la gent, referint-nos a la convivència i l’entorn. La majoria de queixes i reclamacions van destinades
al mal estat, manteniment i ús dels espais públics, la neteja o la falta de llum al carrer. La majoria
de problemes són causats, o simplement no es solucionen per falta de recursos o perquè no reben
la ajuda necessària d’altres serveis de l’ajuntament. Per aquest motiu s’hauria d’inculcar més a la
gent, sobretot als joves, el respecte i el bon manteniment dels espais, ja que el civisme és un valor
per a la convivència segons una pregunta que es va fer a la responsable d’atenció ciutadana.
En general, després de parlar i completar tota l’entrevista, podem destacar que la nostra ciutat
ofereix un servei d’atenció ciutadana que compleix les necessitats de la població, amb l’objectiu
de satisfer les demandes d’informació de la ciutat, solucionar els tràmits municipals, i atendre les
queixes i els suggeriments sobre els serveis municipals.
La població es pot posar en contacte amb ells per diversos canals.
Podem dir que es el punt de trobada entre la ciutadania i l’ajuntament en que es produeix l’intercanvi
tècnic i administratiu de serveis i peticions ciutadanes.
La finalitat es facilitar als ciutadans l’accés a la informació, afavorir la comunicació amb l’ajuntament
i agilitar la prestació de serveis municipals de caràcter administratiu i simplificar, d’aquesta forma,
els tràmits per millorar la qualitat de l’atenció ciutadana.
Per acabar, considerem que tot hi haver alguns errors i coses negatives a solucionar, és un servei
que està ben administrat.
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Mossos d’Esquadra
Entrevista
1. Quina és la diferencia pel que fa a la funció entre les diferents policies que hi han a Sabadell?
Policia nacional: estrangeria i documentació
Policia municipal: ordenança, trànsit i seguretat ciutadana
Mossos d’esquadra: seguretat ciutadana
2. Quins requisits ha de tenir un espirant a mosso d’esquadra?
Més de 18 anys, nacionalitat espanyola, s’ha de treure la ESO, nivell de català B, estatura 1,70m
per home i 1,65 per la dona. S’han de passar unes proves físiques, examen de coneixements (català i coneixements de mossos) i proves psicotècniques.
3. Tenen algun sistema per conèixer quina és l’opinió de la ciutadania sobre la policia?
L’enquesta de seguretat pública a nivell general i els ciutadans poden venir a la comissaria a posar
una queixa o agraïment.
Algunes queixes poden ser sobre l’actitud. Aquests papers on s’apunten les opinions, passen al
director general que fa fer un informe a l’implicat i s’arxiva.
4. Han rebut alguna queixa sobre les seves actuacions? Quines són les més freqüents?
N’han rebut però no saben dir quines específicament.
5. Tenen alguna relació amb el Síndic de Greuges?
El cap de la comissaria, i el César també.
6. Quins drets tenim els menors davant la policía? Podem registrar a un menor sense la
presencia dels seus pares?
Els menors d’edat detinguts tenen els mateixos drets que un adult detingut. A partir dels 14 anys et
poden detenir. Si ets menor tens el dret de preparar la teva declaració amb un advocat. Les garjoles estan dividides entre homes, dones i menors, Per a declarar a d’estar el pare o la mare o sinó,
una persona de la fiscalia de menors. Els mossos truquen al pare del menor quan està detingut. I
com qualsevol detingut, tens drets a un metge, traductor i a no declarar si s’escau. Si que es pot
registrar a un menor sense la presencia dels seus pares o tutor legal.
7. Quin és el procés que segueixen quan reben una queixa? Les tenen en compte? Com?
Aquesta queixa arriba al director, que demana que el/s mossos implicats facin una nota informativa
i s’arxiva.
8. Quins barris tenen patrulles? Concorda amb els barris on hi ha més delictes?
No hi ha barris específicament més protegits, ja que estan a nivell 4/5 d’alerta, però sí que concorda on hi ha més delictes, per exemple, els caps de setmana a la zona hermètica.
CONCLUSIONS
El dilluns 13 d’Abril vam anar el Jaime, l’Alvaro, l’Adrián, la Marina i la Clàudia a entrevistar un mosso d’esquadra pel projecte Mini Síndic de Sabadell, i vam extreure aquesta informació: Els mossos
s’encarreguen de la seguretat ciutadana.
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Un dels seus treballs és conèixer l’opinió de la ciutadania. Per fer-ho tenen dos sistemes:
-L’enquesta de seguretat pública, a nivell general.
-Les queixes i els agraïments, a nivell de població. Aquestes queixes són escrites pel ciutadà a la
comissaria. D’allà passen al director que demana al mosso implicat que faci una nota informativa
i s’arxiva.
A continuació vam parlar sobre els drets dels menors detinguts. Ens va explicar que els menors
tenen els mateixos drets que un adult, a més, tenen dret a preparar la seva declaració amb un
advocat.
És imprescindible que els seus pares sàpiguen que està detingut, ja que a la declaració hauran
d’estar presents.
Ens va agradar l’entrevista i va ser molt interessant, tot i que hauríem pogut extreure més informació
sobre la relació entre la policia i el Síndic de Greuges ja que el mosso que va venir era un mosso
que suplantava al que sí que hi tenia una relació . Però va ser molt amable i ens va ensenyar totes
les instal·lacions.
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ANDI
1. Antònia, quina és la teva feina en Andi?
És secretaria i coordinadora del voluntariat.
2. Quins serveis ofereix Andi?
-Lleure Jove: Fer sortides lliures als dissabtes amb una colla de voluntaris.
-Esqueix: Projecte que consisteix en ajudar a persones amb discapacitat.
-La nostra llar: Viuen quatre nois en una casa sols amb algú que va a veure’ls per controlar-los i
ajudar-los amb el que necessitin.
-Extraescolars: Hi han extraescolars com dansa, bàsquet o teatre.
3. Quin es el funcionament i l’estructura d’Andi?
A ANDI fan diferents activitats per tal de normalitzar el màxim possible la vida de les persones amb
discapacitats. A aquestes activitats poden participar-hi tant les persones discapacitades com els
voluntaris.
4. Són una entitat privada? Què fan les institucions públiques per les persones amb Síndrome de Down? Més concretament què fa l’Ajuntament de Sabadell?
L’Ajuntament dóna molta informació i ajudes, però dóna pocs serveis.
5. Quins són els principals problemes alhora d’integrar-se? Com es senten tractats pels ciutadans? Quan surten al carrer la gent com els mira?
Al principi, sobretot si son joves, si van sense suport, es queden arraconats i no fan el que haurien de fer.
Hi ha ciutadans que els miren pel carrer, inclús alguns els insulten i se’n riuen d’ells. En canvi, hi ha
persones que els ajuden més del necessari, quan només necessiten una mica d’ajuda.
6. És possible ser independents?
Depenen de les habilitats de la persona i les ganes que tingui d’aprendre.
7. Quines dificultats tenen a l’hora de buscar feina?
El problema és que moltes empreses no els contracten perquè no saben fins a on poden arribar ni
si poden seguir el ritme de la feina
CONCLUSIONS
L’associació Andi consisteix en un grup de pares, mares i voluntaris amb fills discapacitats que els
ajuden a integrar-se a la societat.
Ens van parlar sobre les activitats que fan cada dia i la seva filosofia. Les dificultats que es troben
a l’hora de trobar feina són que la gent no creu que tinguin suficients capacitats per treballar tantes
hores i fer el mateix que fa l’altre gent. També ens van parlar de que els hi agradaria reformar el
local per poder fer servir amb més facilitat les instal·lacions, per exemple posar un ascensor per la
gent que va amb cadira de rodes.
Hi ha un habitatge en que 5 joves amb síndrome de Down viuen junts i un cop per setmana va un
ajudant a mirar com està la casa i si tenen algun problema per fer alguna feia de casa. Aquest pis
es pot visitar i nosaltres hem tingut l’oportunitat de visitar-lo.
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Enquestes
El grup es va dividir en dos i van fer dos models d’enquesta. Les enquestes es van fer sobre un total de
ENQUESTA 1
Model d’enquesta
1. Creu que la policia local de Sabadell desenvolupa correctament les seves funcions? Ha
estat mai en desacord amb la policia?
2. Li agrada el seu barri? Canviaria alguna cosa?
3. És freqüent veure gent que viu al carrer?
4. Li han posat alguna multa de tràfic? En cas afirmatiu, creu que és justa o bé si va oposar?
5. Hi ha bon manteniment de l’espai públic? Voreres, carrers, parcs...?
6. A Sabadell hi ha zones infantils suficients?
7. Què penses de les obres del passeig i de l’ampliació de les vies del metro?
8. Et causa problema la Festa Major? Quin? Penses que està prou controlada la zona hermètica?
9. Estan ben calculats els temps d’espera en els semàfors? T’agraden els semàfors on hi ha
un botó que para el temps d’espera?
10. Si pogués canviar alguna cosa de Sabadell, què seria?
Buidatge i conclusions
Hem fet una entrevista pel centre de Sabadell, on a partir de la opinió ciutadana hem arribat a les
següents conclusions.
Respecte la policia, hem vist que el 73% de la població pensa que no fa bé la seva feina, en canvi
la resta de opina el contrari. La gran majoria de la gent coincideix en que falta més policia patrullant
per els carrers i que no fan certes funcions per por als immigrants. Cal dir que el 50% de la població
ha estat en desacord amb la policia.
Un 63% opina que li agrada el seu barri. Però tot i així, més de la meitat creu que s’haurien de canviar coses com la millora d’il·luminació, molta més neteja, més parcs per poder deixar deslligats als
gossos i més color verd.
El 64% ha dit que no ha vist gent vivint al carrer. Tot i així la majoria ha opinat que hi ha molta gent
buscant per els contenidors.
Mes del 80% no han tingut mai una multa. La resta ha opinat que no es sempre injust però que a
vegades ho fan per recaptar diners. Cal dir que hi ha llocs específics on falta algun guàrdia. Un lloc
es al Corte Inglés on els cotxes giren cap al carrer Pit Maragall.
La immensa majoria de la gent (72%) opina que cal augmentar el manteniment a les zones públiques com per exemple si talen un arbre el tornin a plantar o que molts carrers arriben a ser un perill
per als vianants.
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Es sorprenent que una obra, el passeig i el metro, la qual ha durat aproximadament dos anys, al
81% de la població li sembli desastrosa. La raó és que han trigat massa temps i ha estat innecessària perquè ja hi ha prous mitjans d’autobusos per arribar a les estacions.
Al 91% de la població no li agrada la Festa Major. Ja que s’hauria d’organitzar millor i fer-ho més
cèntric. Respecte la zona hermètica s’han queixat de la falta de seguretat i la necessitat de haver-hi
un CAP en aquesta zona.
Més de la meitat de la població pensa que estan ben organitzats els semàfors, encara que n’hi ha
masses. Molta gent pensa que els de botó no serveixen de molt però en zones on no hi passen
masses vianants estan ben pensats.
La major part de gent està satisfeta amb la seva ciutat, tot i que hi falta més il·luminació, arreglar
el mal estat de bastants carrers, ascensors a les estacions i sobretot fer una neteja general dels
polítics.
ENQUESTA 2
1. Ha sofert algun cop alguna caiguda, accident… per les males condicions dels carrers?
Creus que els carrers i carreteres estan en bon estat? Ajuden a les persones minusvàlides i
infants?
2. Creus que hi han suficients zones adaptades per a les persones minusvàlides?
3. Ha vist algun edifici abandonat a la ciutat? Sap d’algun edifici ocupa a Sabadell?
4. Creu que el transport públic funciona correctament? Ha tingut alguna incidència amb el
transport públic? Quina?
5. Estàs d’acord amb el nou sistema d’escombraries?
6. Que penses del sistema d’il·luminació?
7. Hi ha manca d’aparcament a la zona on vius?
8. Creus que hi ha masses places de pàrquing i carrega i descarrega? Et sembla be el sistema?
9. Posaries mes o menys aparcaments de motos i bicicletes?
10. Si poguessis canviar alguna cosa de Sabadell quina seria?
Buidatge i conclusions
Fent l’enquesta pel centre de Sabadell hem arribat a les conclusions següents:
Els carrers estan en molt mal estat i el 65% dels ciutadans ha tingut alguna caiguda com conseqüència degut a les males condicions dels carrers. A més un 80% dels sabadellencs creuen que
no hi ha prou zones adaptades per persones discapacitades.
El transport públic funciona correctament tot i que hi ha línies com la 4, 44, 5 i 55 que quan pleguen els alumnes van plenes i el autobús no pot parar. Creiem que s’hauria de reforçar les línies
en aquestes hores.
També vam preguntar que pensaven de les escombraries pneumàtiques, creuen que és una despesa innecessària, ja que Sabadell ara mateix té altres prioritats, hi ha queixes per la mida de les
entrades, ja que no hi entren les bosses grosses de les cases, i la manca d’emmagatzematge que
fa que s’acumuli brossa a la superfície.
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El sistema d’il·luminació es fluix, s’entén que el let no il·lumini tant però a canvi hi hagi un estalvi.
Tot i això creuen que s’hauria d’equilibrar la quantitat de llum, ja que, per la nit, hi ha carrers molt
clars i d’altres molt foscos.
Hi ha manca d’aparcament, sobretot al centre. Molts no entenen el perquè de tantes places de
càrrega i descàrrega. Estan d’acord amb les places de pàrquing privat però l’acció de la policia és
molt lenta i les multes massa cares. A més creuen que ja hi ha suficients aparcaments per bicicleta
i motors, fins i tot el 58% creuen que hi ha masses.
El problema més destacat són els edificis abandonats i/o ocupats, totes les persones enquestades
van respondre que si el preguntar-ho. Inclús alguns ens van donar adreces com el carrer Garcilaso
nº 170-174 i nº 158, carrer Calderón i Pillar, Costa Pujar nº8...
Finalment els sabadellencs i sabadellenques voldrien menys zona blava i més parcs.
Procés de desallotjament d’una propietat ocupada il·legalment
La Setmana Santa del 2012, un patriarca gitano, Antonio Echepares, va ocupar l’edifici col·lindant
el meu, situat el nº 170-174 del carrer Garcilaso.
Primer va desmuntar i vendre tot allò que tenia valor, a continuació va connectar l’aigua i la llum de
manera il·legal i després va llogar els pisos.
Des del primer moment muntaven festes, embrutaven els carrers, provocant trucades i denuncies
a la policia per part de diferents veïns.
Un any i mig després de l’ocupació, en una reunió de la comunitat de veïns, es van posar en comú
tots els problemes i accions que generava aquella situació, es va decidir investigar la situació legal
de l’edifici i demanar una reunió amb l’Ajuntament.
La reunió va ser caòtica i vam sortir sense cap compromís per part de l’Ajuntament. Dies més tard
una veïna va fer una proposta d’expropiació de l’edifici i que aquest es destinés a lloguer social,
aquesta proposta també va ser presentada a l’Ajuntament però no tots els veïns hi estaven d’acord.
Paral·lelament va haver una reunió entre tres representants dels veïns i la regidora de serveis socials, Marta Ferrer, la que ens va aconsellar presentar un escrit a fiscalia explicant tots els problemes de convivència i espacialment allò que podríem considera vulneració de drets: feien les
necessitats des del balcó sobre les persones ancianes, a les hores d’entrada i sortida de classe
seien, mentre consumien drogues, es reien de la gent i exhibien armes blanques. També ens va
aconsellar que firmes l’escrit el major nombre de persones i entitats, es va aconseguir el suport de
tots els comerciants i veïns de la zona i de l’associació de veïns Centre-Mercat.
El document va ser entregat i vam demanar visita amb la fiscalia d’àrea, on vam exposar la situació. La fiscal es va comprometre a investigar el cas i si fos necessari actuar d’ofici. Els tres mesos
va recopilar tots els informes de les actuacions fetes per la policia i altres administracions i es va
decidir presentar el cas el jutjat urgent. Els dos mesos el jutge va signar l’ordre de desallotjament i
els mossos van negociar amb els ocupes per un procés pacífic. Finalment, l’1 de maig de 2015 els
mossos van certificar el desallotjament.
Durant tot el procés van haver denuncies constants: maltractament animal, contaminació acústica,
brutícia i males olors, serveis socials (hi havia nens que anaven despullats pel carrer), mendicitat...
El mateix carrer hi ha un altre edifici ocupat, carrer Garcilaso nº 158, a dia d’avui el jutge a signat
l’ordre de desallotjament.
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Hort d’Ethos
1. Quines són les teves funcions i el teu càrrec?
La Susanna és una psicòloga i assistenta social, és una de les 5 persones que porten l’entitat
Éthos. Actualment s’encarrega del programa Motiva’t que va començar el 2009, on ajuda en la
rehabilitació dels pacients que hi formen part, fent activitats i a part també porta una part de les
visites psicològiques individuals que es fan pels pacients que ho prefereixen.
2. Qui dirigeix l’Éthos?
L’Éthos va ser fundat el 2006 per la Dolors Martínez, directora actual.
3. D’on va sorgir la idea de fer un hort per la rehabilitació?
La idea concretament de l’hort com a part de rehabilitació va sorgir ja que és una manera de que
els pacients toquin de peus a terra i comencin a veure la realitat posant-se en situacions que no s’hi
havien vist, es socialitzen i el fet de collir uns fruits i saber que del seu esforç han pogut treure un
bon profit es enfortidor per ells, el narcisisme que hi és molt present al principi va disminuint en ells.
4. Ha estat des de sempre una associació per ajudar a gent drogodependent o tenia una altra
funció principalment?
L’Éthos sempre ha estat una associació per ajudar a gent drogodependent ja que es va crear per
fer recolzament al CAS i va ser creat també gràcies a un grup de pacients rehabilitats.
5. Qui forma part del projecte principalment i com han arribat a aquesta situació?
Del projecte formen part tots aquells, ja sigui per voluntat pròpia o per insistència de familiars o
amics, que han decidit rehabilitar-se i per tan deixar les drogues i seguir un procés, hi pot anar qui
vulgui però s’ha de pagar una quantitat mensual.
6. Quines activitats es duen a terme a l’hort?
A l’activitat de l’hort bàsicament els pacients venen un cop per setmana a conrear i cuidar l’hort per
tal que doni les seves hortalisses, planten, reguen, treballen en conjunt etc.
7. S’aconsegueix que surtin totalment de la droga o hi ha recaigudes?
D’aquí en surt molta gent rehabilitada però és clar que hi ha recaigudes, sobretot en la primera fase
de rehabilitació ja que és quan es porta menys temps i s’està menys acostumat a l’abstinència de
les drogues, en aquests casos pels pacients és molt difícil continuar ja que és una lluita constant i
el fet de recaure a molts els hi fa llençar la tovallola i deixar la rehabilitació, per sort no hi ha molts
casos de recaigudes.
8. Les persones que es troben a l’hort actualment tenen problemes amb la droga o ja els han
superat?
Actualment dins el centre hi ha diversos programes per les diferents fases de rehabilitació en les
que el pacient es troba, els problemes amb les drogues hi continuen sent però com més avançat
en el procés s’estigui menor seran els problemes amb la droga ja que es van acostumant a no
consumir. Tot i així per regla general, a les sessions de rehabilitació està prohibit venir col·locat, es
fan proves i si es dóna el cas aquella persona està expulsada del centre.
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També hi ha una part per la gent que ja ha acabat la rehabilitació i per tan ja té superat el problema
amb les drogues però continua venint al centre un cop al mes o depenent de la seva conveniència.
9. Quin vincle té l’Ajuntament? Com us ha ajudat?
L’Ajuntament els hi proporciona subvencions perquè puguin dur a terme totes les activitats que
volen fer i tirar endavant el centre.
10. On va a parar el que planteu a l’hort?
Les hortalisses que es planten a l’hort van destinades al Rebost Solidari de Sabadell per les famílies amb problemes per pagar el menjar.
11. S’estableix algun tipus de relació entre els companys?
Sí, entre els companys hi ha bona relació, a mida que avancen es forma una cohesió en el grup i
es fan recolzament els uns als altres ja que existeix una empatia pel fet de que tots estan en una
situació igual o semblant.
12. Hi ha hagut conflictes greus entre ells?
No, en tots els anys que porta l’entitat mai han tingut conflictes o baralles entre els companys.
Sempre es prohibeix que tinguin una relació fora del centre per no barrejar ni complicar les coses.
13. Quant de temps es queden a l’hort?
Es queden a l’hort tot el temps necessari i sí que es nota el canvi al llarg del temps ja que van desapareixent alguns comportaments del principi etc.
14. Quant costa entrar en el projecte? Hi ha gent que no s’ho pot permetre?
L’Éthos és una ONG privada, per tant rep unes subvencions però com que no n’és suficient, dels
745€ que costa el projecte, els pacients paguen una quota simbòlica de 100€ mensuals i algunes
aportacions voluntàries; tot i així si hi ha algú que vol entrar al centre i no s’ho pot permetre econòmicament serà tractat igualment sempre que aprofiti l’ajuda que li proporciona l’associació.
15. Quant temps fa que existeix aquesta entitat?
L’Éthos existeix des del 2006, fa 9 anys i el programa de l’hort concretament que es diu Motiva’t fa
7 anys.
16. Quina edat predomina entre les persones de l’hort?
Les persones de l’hort tenen entre 30 i 40 anys i predominen els homes.
17. Independentment de l’hort feu altres activitats a part? Com quines?
Sí, l’hort només és una part de l’entitat, hi ha altres programes on es fan diferents activitats, per
exemple a la de joves d’Aixecat a vegades fan tallers de kick boxing, escalada, taller d’elaboració
de pa... També hi ha unes activitats terapèutiques extraordinàries com la Cursa Popular de Sabadell, Futbol terapèutic, via ferrada etc.
18. Heu rebut queixes de la vostra entitat?
No, mai hem rebut queixes de la nostra entitat, mai hi ha hagut problemes, a més poca gent ens
coneixia ja que érem força discrets.
19. Les famílies dels afectats els recolzen i ajuden? Hi ha gent que es troba sola en aquesta
situació?
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Hi ha famílies que sí que els recolzen però també hi ha gent que es troba sola en tot això i que ho
fa pel seu compte ja que no té ningú convenient al seu costat i se’n surt així, també hi ha algun cas
on s’han vist obligats a abandonar els pares ja que eren perjudicials per a ells.
20. Sempre hi ha les mateixes persones dins el projecte?
Les persones que formen part del projecte varien al llarg del temps ja que n’hi ha que l’abandonen,
n’hi ha que marxen temporalment i després tornen o canvien de programa ja que es considera que
el seu grau de rehabilitació és diferent o bàsicament alguns ja han acabat el procés, però majoritàriament moltes persones són sempre les mateixes.
21. Hi ha voluntaris?
Sí que hi ha voluntaris, durant el 2014 en total hi van haver 70 voluntaris; de fet tota la feina es realitza gràcies a ells ja que són els que ajuden en les activitats i fan de monitors.
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