Alcaldessa-Presidenta
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL
Ref: 2020SDOF00001
Assumpte: Alineament amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides

Senyora,
Tal i com recull la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, en l’article XXVII,
els Síndics i sindiques Locals han de poder servir com a mecanisme, no sols de garantia dels drets
de la ciutadania, sinó també de prevenció de la vulneració d’aquests drets. Amb aquest objectiu
i a tenor de l’article 12 del Reglament de la Sindicatura municipal de greuges de Sabadell, on
s’estableix l’àmbit d’actuació de la sindicatura, us faig arribar aquesta actuació d’ofici, a través de
la qual us informo que la institució que represento es suma a l’Agenda 2030 i emmarcarà les
actuacions d’ofici i recomanacions que realitzi en els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), per tal de contribuir a la transformació global promoguda l’any 2015 per l’ONU
a Nova York.

1. Fonamentació
1.1. Els drets humans i els ODS.
La preocupació pel benestar de les persones i la necessitat de disposar d’un entorn de qualitat
han vertebrat l’agenda de les polítiques internacionals des del naixement de les Nacions Unides.
Al llarg de les darreres dècades, moltes iniciatives de gran transcendència han afrontat aquests
reptes.
Una de les més rellevants va ser l’aprovació, l’any 2000, de la Declaració del Mil·lenni per posar fi
a la pobresa al món. En aquest document, les Nacions Unides identificaven 8 grans objectius per
al 2015: els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) enfocats a assolir el
desenvolupament dels països més desafavorits. Fou la primera agenda global del sistema de les
Nacions Unides que estableix uns objectius quantificats i temporalitzats, que es van anar seguint
al llarg de la primera dècada del segle XXI, amb resultats desiguals.
L’any 2012, es va iniciar el procés de revisió dels ODM i l’elaboració d’una nova agenda.
Paral·lelament, es va celebrar la Conferència Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (Rio de
Janeiro, 2012), vint anys després de la històrica Conferència de la Terra, on es va aprovar el
document El futur que volem que establia les prioritats socioambientals globals.
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Tot i que aquests dos processos s’iniciaren en paral·lel, es va realitzar un treball de confluència i
es varen fusionar en una sola proposta. Aquesta es va debatre abastament a nivell internacional
amb una àmplia participació de tots els actors involucrats en els processos de les Nacions Unides.
D’aquí en van sorgir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que l’Assemblea General
de Nacions Unides va adoptar formalment el setembre de 2015 mitjançant l’aprovació del
document Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a la necessitat internacional de
disposar d’un marc consensuat per afrontar els reptes globals de la humanitat. La complexitat, la
globalitat i la complementarietat d’aquesta agenda va més enllà de les eines que s’han aprovat
els darrers 50 anys.
Aquesta agenda pren sentit en la mesura que tots els actors l’assumeixin i la implementin en
l’àmbit propi d’actuació de manera que esdevingui una eina de cooperació global, en que es
combini el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental. A més, el
nom d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, donen un missatge clar i concret, alhora que
esdevenen un paraigües que implica tots els països del món a canviar el rumb cap un ús sostenible
dels recursos i unes societats pacífiques i inclusives.
El Drets Humans i el seu desenvolupament sostenible són interdependents i es mantenen
mútuament entre sí, constituint compromisos i obligacions diferenciades però convergents. Tots
els drets humans són interdependents i estan connectats, i tota l’Agenda 2030 s’estableix i
s’assenta sobre la base dels drets humans universals. Això explica perquè no hi ha cap ODS
específic sobre els drets humans; els drets humans són part integrant de cada ODS. Si la
implementació dels ODS no respecta els drets humans, llavors l’avenç, resultarà, en última
instància, una il·lusió.
S’estima que més del 90% de les metes dels ODS estan incloses en els tractats de drets humans.
Per tant sinó es pot avançar en la implementació d’aquests tractats, el 90% dels objectius dels
ODS no podran complir-se. Per exemple, diversos objectius posen el focus en àrees importants
dels Drets econòmics i socials i culturals, com la pobresa (Objectiu 1), l'alimentació i la nutrició
(Objectiu 2), la salut (Objectiu 3), l'educació (Objectiu 4), l'aigua i el sanejament (Objectiu 6). La
no discriminació es veu reflectida mitjançant la igualtat de gènere (Objectiu 5). La inclusió social
i la igualtat de drets i oportunitats (Objectiu 10). El dret a l’habitatge, als espais inclusius i la
qualitat de vida a les ciutats (Objectiu 11). D’altra banda, els objectius per al medi ambient, el
canvi climàtic i els recursos naturals (Objectius 12, 13, 14 i 15) també estan relacionats amb el
gaudi dels drets humans.
Aquesta relació, "funciona en ambdues direccions": no es tracta simplement de com la promoció
dels drets humans contribueix a la realització dels ODS, sinó també com l'avanç per aconseguir
els ODS pot contribuir a l’establiment dels drets humans. A més, el compromís de "no deixar-nos
a ningú enrere" és un imperatiu dels ODS i una obligació de drets humans (és a dir, d'igualtat i nodiscriminació). Complir amb aquest compromís en el context de l’Agenda 2030 només serà
possible a través de la realització i protecció de les obligacions i compromisos dels drets humans.
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1.2 Situació dels ODS a l’actualitat.Temps de COVID-19.

En definitiva l’agenda 2030 és un pla col·lectiu d’acció adoptat per tots els països de la Cimera
Mundial pel Desenvolupament Sostenible del 2015, i la seva finalitat és el desenvolupament
sostenible a escala global a través del compliment i implementació de 17 ODS i 169 metes
específiques. L'informe també identifica mesures que poden impulsar el progrés en tots els
Objectius de Desenvolupament sostenible: incrementar el finançament, crear economies més
sostenibles i inclusives, apostar per institucions més eficaces, implantar mesures a nivell locals,
millorar l'ús de les dades i aprofitar els avantatges que ens proporciona la ciència, la tecnologia i
la innovació, en són algunes d'elles. El Caràcter dels ODS és en principi integral i indivisible perquè
s’ha entès que existeix una interdependència entre els diferents objectius com la única via per
aconseguir l’efectivitat de l’Agenda. No obstant, cada Estat pot, en funció de les seves
particularitats i de la seva capacitat nacional de resposta, redefinir les metes en el seu àmbit.
Dos mesos enrere haguéssim dit que pràcticament tots els països estaven prenent mesures per
al compliment dels 17 ODS i es començaven a veure resultats positius, però es reclamava més
acció de forma urgent en àrees clau com la desigualtat, el canvi climàtic i la generació de residus,
entre d'altres. Però ara és evident, que l’Agenda pren un paper importantíssim sobre el qual
establir les bases per un ressorgir d’aquesta crisi en la que ens trobem immersos a causa del
COVID-19. Considerant el què han dit tant les Nacions Unides, com experts internacionals,
aquesta situació de crisi econòmica i sanitària marcarà un punt d’inflexió i un fort impacte en
l’Agenda 2030. És cert que hi haurà un impacte positiu, com en el cas del canvi climàtic, però és
evident les conseqüències negatives que portarà a molts nivells. Per això la Síndica vol reivindicar
els ODS com una oportunitat per fer front a la crisi, ja que depèn de cap a on dirigim els nostres
esforços, virarem cap a un món millor o cap a un punt de no retorn. Està a les nostres mans, i
especialment a la dels governs –també i sobretot als locals- posar el focus en tos els ODS, però
ara, de forma prioritària, cal prestar una atenció especial a: l’ODS 4: Educació de qualitat, ja que
malgrat els sistemes on line que s’estan utilitzant en l’educació dels infants, en especial dels
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col·lectius més vulnerables, es veurà afectat; l’ODS 5: ja que les dones són un dels col·lectius més
impactats per la pandèmia; i els ODS on recau l’impacte econòmic i pèrdua de llocs de treball,
com l’ODS 1, el 8 i el 10. La Síndica considera que la situació que estem vivint avui ha de ser una
oportunitat per construir un món millor, i l’Agenda 2030 hauria de ser el camí per assolir un món
més just que garanteixi el drets de tots i totes, sense deixar-nos a ningú enrere.

1.3. La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible al món local
Les ciutats seran clau per assolir els ODS mundials. Els ODS entren en vigor en un món cada
vegada més urbà, ja que més de la meitat de la població mundial viu a les ciutats. La urbanització
ha generat alguns dels majors reptes per al desenvolupament en el món, però també brinda
enormes oportunitats per impulsar el desenvolupament sostenible. L’ ODS 11 reconeix el paper
fonamental de la urbanització per al desenvolupament sostenible i insta a "aconseguir que les
ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles". D’entre els 17 ODS que determinaran
les prioritats de les polítiques públiques i guiaran els fluxos de finançament per al
desenvolupament en els propers 15 anys, l’ "ODS urbà" ofereix una gran oportunitat perquè les
ciutats construeixin aliances sòlides i obtinguin recursos addicionals per impulsar el
desenvolupament urbà sostenible.
Pels alcaldes, alcaldesses i els i les dirigents locals que treballen per millorar la qualitat de vida en
entorns urbans, els ODS ofereixen un full de ruta per aconseguir un desenvolupament urbà més
equilibrat i equitatiu. Totes les ciutats aspiren a incrementar la prosperitat, promoure la inclusió
social, així com també a augmentar la resiliència i la sostenibilitat ambiental. Quan aquests
objectius estan alineats amb els marcs existents de planificació i amb les prioritats de
desenvolupament, poden enfortir els resultats en matèria de desenvolupament i proporcionar
recursos addicionals per als governs locals.
S'entén per localització el procés d'adaptar, implementar i supervisar els ODS a nivell local . Si bé
el paper específic que ocupin els governs urbans i locals en la implementació dels ODS dependrà
de cada país en particular, del seu sistema de descentralització i dels mandats dels governs locals.
De forma exemplificativa, podem establir que hi ha quatre passos bàsics per començar amb la
localització dels ODS en el context urbà:
Pas 1: Iniciar un procés inclusiu i participatiu de localització dels ODS. Això inclou generar
consciència sobre els ODS a nivell local, creant el marc per al debat i la involucrar les diverses
parts interessades, i prioritzant el desenvolupament sostenible a través d'un sòlid lideratge polític
i acords de governança integrada.
Pas 2: Fixar l'agenda local dels ODS. La localització dels ODS és clau per assegurar que cap persona,
ni cap lloc, quedin endarrerits en el desenvolupament d'un futur més sostenible. Cal que les
ciutats s'adaptin els ODS globals a una agenda ambiciosa però també realista, a través de la presa
de decisions fundades que comptin amb el suport i les aportacions de el públic.
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Pas 3: Planificar la implementació dels ODS. La implementació dels ODS, que s'ha d'aconseguir
d'aquí a 2030, requereix una planificació basada en objectius que adopti una perspectiva
multisectorial a llarg termini, i que estigui recolzada per capacitats d'implementació i recursos
financers adequats, i per aliances entre les diverses parts interessades.
Pas 4: Monitoritzar els avenços aconseguits en la consecució dels ODS. Es requereixen sistemes
de dades desglossades per mesurar l'avanç local en els indicadors dels ODS i per verificar l'eficàcia
de la implementació de el programa. Els sistemes locals de monitorització i avaluació garanteixen
que la implementació dels ODS continuï complint-se, alhora que donen suport al
desenvolupament de capacitats locals en nom d'una governança amb major capacitat de resposta
i de retre comptes.
1.4. Accions concretes que ha fet Sabadell en relació a l’Agenda 2030
El Ple municipal de Sabadell va aprovar en data 05/11/2019 l’adhesió a la Declaració per una
Agenda Urbana de Catalunya. La Declaració és una iniciativa impulsada pel Govern de la
Generalitat de Catalunya que cerca l’assoliment d’un model de desenvolupament urbà que sigui
sostenible des de les vessants social, ambiental i econòmica, i relacionat amb l’ODS11, de ciutats
sostenibles. La Generalitat va elaborar la Declaració després que el 20 d’octubre de 2016,
l’Assemblea General de les Nacions Unides aprovés el document final de la Conferència de les
Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III) celebrada a
l’Equador. Com a annex del document, s’hi incloïa la Nova Agenda Urbana, o altrament designada,
la Declaració de Quito sobre ciutats i assentaments humans sostenibles per a totes les persones.
I va ser en data 4 d’abril de 2017, que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va adoptar
l’Acord GOV/42/2107, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, modificat per l’Acord
GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual s’establia la iniciació formal dels treballs per a
l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, i la creació de l’òrgan col·legiat al qual s‘encarrega
la formulació i validació dels treballs, anomenat Assemblea Urbana de Catalunya.
L’adhesió de Sabadell a la Declaració per una agenda urbana de Catalunya comporta el
reconeixement de la necessitat d’una Agenda Urbana al territori, que desplegui polítiques
públiques on els entorns urbans i els seus àmbits es trobin en l’origen de la presa de decisions. La
Declaració aposta per un model de desenvolupament urbà sostenible socialment, ambientalment
i econòmicament, establint sis eixos principals d’acció (Hàbitats urbans saludables, Benestar,
Qualitat Urbana, Prosperitat, Dimensió Territorial i Ambiental i Bon Govern).
El Ple de 04/02/2020 l’Ajuntament va aprovar la Declaració d'emergència climàtica i l’Agenda
2030 de Sabadell. Pel què fa al la Declaració d’emergència es van aprovar una sèrie d’estratègies
i projectes executius – amb accions, indicadors, pressupost i calendari -per abandonar de forma
progressiva els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent
i prioritària, i apostar per un nou model de producció i consum, configurant un pla d’accions
estratègiques sota el nom d’Agenda 2030 de Sabadell, configurat en dos blocs: els compromisos
assumits respecte de l’àmbit d’actuació d’Ajuntament i els compromisos assumits respecte del
total de l’activitat municipal.
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I pel què fa a l’Agenda 2030 l’acord va consistir en assumir l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible com a paradigma d’actuació per al proper decenni, ja que els governs locals són al
centre de l’Agenda i tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tenen fites que
apel·len directament a les responsabilitats locals. Així com també promoure accions per informar
i sensibilitzar la ciutadania sobre l’aplicació de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible a
més del compromís per actuar cercant la major implicació i participació ciutadana en el marc dels
espais i canals establerts.
Resulta útil i inspirador l’informe elaborat per la Red española de Desarrollo Sostenible (REDS),
de 16/10/2019, titulat “Mirant al futur: ciutats sostenibles. Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible en 100 ciutats espanyoles”. En el qual analitza el cas de Sabadell i identifica per a
cadascun dels ODS, una sèrie d’indicadors quantitatius que permeten avaluar-ne el compliment,
i per als quals existeixen dades a nivell local de fonts oficials a tot l’Estat. A partir d’aquesta
proposta d’indicadors, en resulta una foto de l’estat de la qüestió que permet aproximar-se a la
realitat dels municipis a dia d’avui pel que fa al desenvolupament sostenible. L’informe suposa
una proposta de recollida d’indicadors a nivell local molt interessant, i és una eina útil que
proporciona elements estadístics reals que poden servir de referència per adequar les polítiques
municipals als ODS.
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Finalment, afegir que Sabadell també forma part de la Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat.
Un espai de referència en l'àmbit local a Catalunya on es posa de manifest el compromís del món
local amb el medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. La Xarxa va acordar
en la 19ena Assemblea, a través de la “Declaració de Sant Fruitós del Bages” assumir l’Agenda
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2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació de les ciutats i els pobles per
al proper decenni. Per tant, com a membre de la Xarxa, també s’insta als representats durant el
proper mandat que l’Agenda 2030 sigui l’eix vertebrador de les temàtiques i estructura de
funcionament de la Xarxa i fer valer la localització dels ODS en el si de les ciutats i pobles; també
a difondre les accions dels membres en aquest sentit i promoure accions per informar i
sensibilitzar la ciutadania sobre la localització de l’Agenda 2030.
Afegir, que la Xarxa presenta un balanç de la seva vinculació en relació amb els ODS i localització
dels mateixos en les ciutats i pobles, que pot ser molt útil per Sabadell.

1.5. El paper de la institució de la Síndica en l’Agenda 2030
La Síndica té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques
de la ciutadania en les seves relacions amb l’Ajuntament de Sabadell, i la base de l’Agenda
s’edifica sobre estàndards de drets humans concrets i exigible. Precisament perquè la sindicatura
és una institució que vetlla pels drets humans, també ha de vetllar perquè el procés d’adaptació
i implementació de l’Agenda es dugui a terme en totes les seves fases.
En aquest sentit el rol de les Síndiques i Síndics, Defensors i Defensores és clau per la implantació
de l’Agenda 2030.
L’activitat de la Síndica de Sabadell en relació als 4 nivells d’implicació amb els ODS és el següent:
1. Atenció i interès: en aquest nivell es tracta de posar interès i el focus d’atenció en els
ODS. És evident que la Síndica ja fa temps que ha posat el seu focus d’atenció en els ODS,
i la institució és plenament conscient de la importància de l’Agenda en el present i el
futur de la ciutat.
2. Promoció: Aquest segon nivell suposa un nivell d’implicació més elevat, i es tracta de
promoure els ODS. En aquesta segona fase, la Síndica també hi treballa des de fa temps
i ha posat en valor reiteradament la importància dels ODS en xerrades, reunions i
comunicats, donant visibilitat i difusió a l’Agenda.
3. Alineament: En aquest nivell, l’organització ha de fer un esforç d’alineament de les seves
accions i plans d’actuació amb els ODS. I és en aquest punt on ens trobem ara. Perquè la
Síndica ha començat a alinear les seves accions i plans d’actuació amb els ODS. Amb
aquest objectiu, des de principis d’aquest any 2020, ha començat un procés on analitza
la relació que hi ha entre les seves actuacions i els indicadors dels ODS, identificant quines
accions de la Síndica estan en línia amb l’essència dels ODS. Per això en les resolucions
que està emetent la Síndica aquest 2020, ha incorporat un apartat anomenat Vinculació
amb els ODS . La Síndica doncs, fa un pas més en la implicació de la institució amb
l’Agenda 2030, buscant l’alineació entre les recomanacions que fa i els 17 ODS.
4. Contribució. Aquest nivell respon a la pregunta de com la Síndica contribueix, en termes
reals a avançar en la consecució dels ODS, més enllà de l’alineació teòrica/sobre el paper
entre accions i àrees temàtiques dels ODS. Donat que l’activitat de la Síndica està lligada,
per definició, a les accions dutes a termes per l’Ajuntament, la contribució vindrà sempre
determinada per les accions de l’Ajuntament. En aquest sentit, perquè es pugui mostrar
i visibilitzar la contribució de la Síndica, s’hauria abans de determinar la trajectòria de
contribució de les accions de l’Ajuntament envers els ODS. I és a tenor d’aquest punt,
que la Síndica pretén que l’Ajuntament posi el focus en l’Agenda 2030.
Casal Pere Quart. Rambla 69. 08202 Sabadell. Tel. 93 726 42 11
sindica@sindicasabadell.cat | www.sindicasabadell.cat | @sindicasabadell

2. Conclusions i recomanacions
L’Agenda 2030 té com a finalitat general la d’aconseguir el desenvolupament sostenible a escala
global mitjançant el compliment i la implementació de 17 ODS i 169 metes específiques pel 2030.
Per aconseguir implantar l’Agenda 2030 el paper dels ens locals és vital, ja que són els qui
coneixen, de primera mà, les necessitats i prioritats de la població i el territori, són els més
pròxims a les realitats de les persones i són els que poden monitoritzar els resultats i evitar que
els més vulnerables quedin enrere en aquest procés.
L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat incorporar l’Agenda 2030 en el seu pla d’actuació així com
fer-ne difusió per la ciutadania.
Considerant el paper clau dels governs locals, i per tant també del nostre Ajuntament, resulta
indissociable apel·lar a la tasca de la Síndica en aquest procés ja que és la institució a través de la
qual es vetlla per l’acompliment dels drets humans a la ciutat. En aquest sentit, són dos els
aspectes claus a destacar.
En primer lloc, la Síndica s’ha sumat a l’Agenda 2030 amb la seva pròpia activitat, i s’ha implicat
–dins la seva esfera d’influència- per intentar aconseguir contribuir en termes reals a avançar en
la consecució dels ODS. D’aquesta forma, la Síndica pretén arribar, en un futur proper, a
quantificar l’impacte real de les resolucions que emet en la defensa dels drets humans a la ciutat
i poder sumar les actuacions de la Sindicatura a la consecució real dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible a Sabadell i garantir, d’aquesta manera, els drets humans universals
a la nostra ciutat. La Síndica és conscient que el procés es va iniciar al 2015, i que en aquests 5
anys caldria haver avançat molt més, no obstant, no és tard si posem tota la nostra determinació
en donar l’impuls que necessita la implementació dels ODS.

I és en aquest sentit, que en segon lloc, la Síndica es veu en la necessitat de RECOMANAR a
l’Ajuntament que impulsi de veritat una agenda 2030 de ciutat, i més, en el context actual de
situació de crisis sanitària, econòmica i social, però també amb la post crisi que vindrà, perquè
aquesta crisi està esdevenint una greu crisi de drets humans. Per això, recomano que
l’Ajuntament fixi un pla de treball i un full de ruta, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisis, on situï
a les persones i els seus drets per damunt de tot, i una bona estratègia per aconseguir-ho, és ferho a través dels objectius i les fites que marca l’Agenda 2030.

A banda, més enllà d’incorporar-la com un pla d’actuació, és necessari que comenci a
desenvolupar un procés inclusiu i participatiu de localització dels ODS. L’Ajuntament és un dels
agents responsables en l’assoliment de l’Agenda 2030 per tant, cal que estableixi la necessitat
de generar una xarxa d’aliances a nivell local per implementar i aconseguir les fites marcades,
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creant el marc per al debat, i hi involucri els agents socials, polítics i econòmics de la ciutat per
prioritzar el desenvolupament sostenible a través d'un lideratge sòlid i acords de governança
integrada. La Síndica considera que cal que l’Ajuntament prengui la iniciativa en la localització
dels ODS en primer lloc, i després sigui més ambiciós i faci un salt qualitatiu per assolir els
objectius, adoptant els ODS com un marc de referència per orientar les seves polítiques, plans,
programes i pressupostos. Cal situar el "Dret a la Ciutat" al centre de la governança urbana i
territorial per assegurar l'accés universal a serveis bàsics de qualitat i a una alimentació nutritiva,
a l'educació i a la salut, a oportunitats econòmiques i a un habitatge digne, en un marc de
desenvolupament sostenible. La Síndica vol fer especial incidència en la necessitat d’aliances
sòlides entre l’ens local i la societat civil, el sector privat, els actors socials i el món acadèmic en
la implementació dels ODS, ja que són essencials per aconseguir enfocaments que mobilitzin el
govern i al conjunt de la societat tal com requereixen els ODS. Ja que sense la participació activa
i col·laborativa de tots els actors, els ODS continuaran sent simples aspiracions.

Finalment, també SOL·LICITO que la institució que represento, pugui ser membre de la Taula de
Sostenibilitat Urbana atès que en el Ple de 09/02/2020 se la va designar com a l’òrgan de
seguiments, validació i control de l’execució dels compromisos adquirits, en aquell Ple, i per tant,
dels compromisos amb l’Agenda 2030. .

Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu, alhora que us sol·licito que
en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la notificació d’aquest document -i de
conformitat amb l’article 22.4 del Reglament de la Síndica de greuges-, s’emeti l’oportuna
resolució en quan a l’acceptació o no de l’esmentada recomanació. Finalment, us agraeixo la
confiança dipositada en aquesta institució.

Atentament,

Eva Abellan Costa
Síndica de greuges de Sabadell

Sabadell, 14 d’abril de 2020
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