Actuació d’ofici 4/20019

Regular la institució de la Síndica dins del ROM
1. Preàmbul
La normativa reguladora d’aquesta institució reconeix la potestat d’iniciar
investigacions d’ofici, és a dir, sense que hi hagi hagut queixa prèvia d’un particular,
per tal de vetllar pel respecte als drets de la ciutadania com a conseqüència de
l’actuació o omissió de l’administració municipal en determinats temes. I així ho
preveu la Carta Europea de Salvaguarda dels dret Humans a la ciutat quan estableix
que
2. Fonamentació
La Síndica porta a terme aquesta actuació d’ofici amb la finalitat que la institució
que representa quedi degudament regulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM).
3. Normativa aplicable
•
•

Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat., a l’article XXVII
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, modificada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on especifica la creació de la institució dels síndic
municipal de greuges com a òrgan del municipi

4. Consideracions i valoracions
L’objectiu del ROM és regular el règim organitzatiu i el funcionament del òrgans
municipals, i l’articulació dels drets i els deures de les persones electes respectant
el marc establert per la legislació vigent aplicable a aquestes matèries, especialment
pel què fa a la Transparència i Participació.
La institució de la Síndica de greuges, és un òrgan municipal, de caràcter
complementari, però un òrgan com a tal, i per tant que ha de quedar regular dins el
Reglament Orgànic Municipal, atès que complementa l’organització municipal, com
ho fan els regidors delegats, la Junta de Portaveus, les comissions informatives
d’estudi, informe o consulta que puguin constituir-se, així com la resta d’òrgans que
prevegi la normativa local.

En tant que el ROM té com a finalitat primordial regular el règim organitzatiu i de
funcionament de l’Ajuntament, resulta evident que cal recollir la institució de la
Síndica com un òrgan més d’aquesta organització.
La institució de la Síndica de greuges de Sabadell està recollida al Reglament de la
Sindicatura Municipal de Sabadell aprovat definitivament pel Ple en data 27 de juliol
de 2017. Per tant, atès la naturalesa orgànica del ROM, aquest hauria d’incorporar
les disposicions de caràcter general, com el Reglament de al Síndica, per reconèixer i
declarar-ne la plena vigència, i establir que la figura de la Síndica està regulada al
Reglament corresponent.

5. Conclusions i recomanacions
Atès les consideracions exposades, i en el marc de les funcions que m’han estat
assignades, em permeto dirigir a l’Ajuntament aquesta actuació d’ofici que esdevé una
recomanació consistent en demanar que s’iniciï -de conformitat amb allò establert en
els articles 58 i 128 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comí
de les administracions públiques, i a l’article 48.2 de a Llei 26/2010, de 3 d’agost de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya- el
procediment d’exercici de la iniciativa normativa per part de la Comissió de Govern, per
Modificar el Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple municipal el dia 31 de maig
del 2018, amb la finalitat d’introduir la institució de la Síndica Municipal de Greuges,
com una institució més de les que complementen l’organització municipal.
Atentament,
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