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Aquest any, el Síndic ha demanat a ActuaVallès la 

seva participació com a entitat convidada en la 

Memòria 2013, amb la voluntat de col·laborar en la 

sensibilització social de l‟exclusió social i per retre 

homenatge a l‟entitat, en l‟any del seu 20è aniversari. 
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Entitat convidada 2013 

 

 

Actuavallès és una associació sense 

ànim de lucre creada el 1993 per donar 

resposta a les necessitats dels afectats 

per la, en aquell moment, incipient 

epidèmia de VIH/Sida.  

En un principi, l'associació estava 

constituïda exclusivament per voluntaris, 

familiars i amics de les persones 

afectades pel virus. Actualment, tot i que 

continua estant fonamental l'aportació 

dels voluntaris, l'entitat compta amb un 

equip professional remunerat en què 

recauen les principals tasques 

d'organització i coordinació dels 

diferents projectes. 

Al llarg de gairebé dues dècades 

d'activitat, alhora que s'assentava la 

vessant assistencial de l'entitat, s'han 

anat ampliant les línies d'acció per 

donar cabuda a projectes que fomenten 

la prevenció i l'autocura en col•lectius 

específics com les treballadores sexuals 

o els joves, així com altres projectes 

encaminats a combatre l'exclusió social i 

ajudar a persones que es troben en 

situacions difícils independentment de 

quin sigui el seu estat serològic davant 

el VIH. 

D'aquesta manera, a l'entitat conviuen 

projectes que s'articulen al voltant de 

tres eixos fonamentals i interrelacionats: 

la prevenció davant del VIH i altres 

infeccions de transmissió sexual, la 

intervenció destinada a donar suport a 

les persones que conviuen amb el VIH i 

l'acció social enfocada a combatre 

l'exclusió social i la pobresa.  
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He somiat en un món sense guerres, on les baralles es convertien en abraçades i les bales en petons. He somiat en 

un món on la gent, abans d’anar a dormir mira amunt i hi veu un sostre, i al despertar-se, mira endavant i hi veu 

un plat de menjar per esmorzar. 

 Aquest és un dels més de 500 somnis que joves de Sabadell van fer el dia dels drets humans. Crec que defineix molt 

bé en quina direcció hem de treballar aquells qui estem al servei dels ciutadans i ciutadanes. 

 Estem en un moment en què les persones, més que mai, han de saber que la Institució del Síndic està al seu servei, 

que estem a prop, i que el nostre objectiu és fer realitat el Dret a una Bona administració. En definitiva, una 

institució propera que vetlla per la protecció i la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes utilitzant 

les eines que té al seu abast. Aquesta és la nostra missió, estar al costat de les persones. 

 En aquest informe, hi ha el recull i el balanç de totes les queixes presentades per la ciutadania durant el 2013. És el 

resum del treball que durant tot l'any ha realitzat l'Oficina del Síndic i que mostra els problemes més rellevants de la 

ciutadania amb l'Administració. I en aquest context actual de retallades i recursos, injustament repartits, la missió 

del Síndic no és altra que defensar una bona administració, una administració que ha de ser justa amb les persones,  

més enllà de l'aplicació concreta de la llei.  

 Voldria acabar aquesta presentació insistint en que cal que l’ Ajuntament de Sabadell  cregui en aquesta institució, 

que no la vegi com un enemic a qui cal combatre, sinó com una institució que té com a únic objectiu millorar les 

mancances del propi sistema, pensant per damunt de tot en les persones. 

 

Josep Escartín 
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Atencions a la ciutadania 

L‟any 2013 han visitat les oficines del Síndic 1129 persones, d‟aquest primer contacte, en que 

parlem amb la persona i/o entitat o empresa que ens exposa el seu problema. 

 

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

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

ha indicis d‟una mala actuació de l‟ajuntament o els seus Ens dependents. 

 

El següent gràfic ens mostra l‟evolució de les atencions realitzades durant els 8 anys de la 

institució del Síndic. 

 
De totes aquestes atencions de l‟any 2013 s‟han iniciat 183 actuacions, sent el mes d‟octubre el 

de màxima recepció de queixes. 
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Actuacions obertes al 2013 

 

 

 

Canals d‟entrada 

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

2013, un 74% s‟han iniciat de manera presencial, ja sigui a la Oficina del Síndic o des de les 

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

l‟e-mail és un canal que augmenta any rere any. 

 

 

Oficines atenció 
ciutadana 

Ajuntament 1%

Inici d'Ofici 4%

E-mail 21%

Oficina del Síndic 
i oficines de 
proximitat

74%
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Perfil de la ciutadania 

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

18 anys que han utilitzat els serveis de l‟Oficina del Síndic. 
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Actuacions obertes al 2013 segons la seva temàtica 

Aquesta taula mostra les matèries sobre les que versen les actuacions iniciades l‟any 2013. 

 

TEMA NÚMERO

ALTRES

Altres Ens 9

Altres 11

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 19

Cultura 1

Educació 7

Infància, adolescència i familia 4

OMIC 1

Salut 3

Serveis Funeraris 4

Convivència 7

Subministraments 2

Centres Civics 1

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 11

Gestió Tributària 9

Procediments administratius 1

URBANISME I HABITATGE

Contaminació acústica 7

Disciplina Urbanística 21

Habitatge 4

Llicències 7

Ocupacions

Immobles abandonats 2

Urbanisme 2

ESPAI PÚBLIC

Circulació vehicles 7

Enllumenat públic

Infraestructures educatives

Múltes de trànsit 24

Policia Municipal 3

Residus i neteja viària 3

Ús de l'espai públic 5

Transport Públic 8

TOTAL 183
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Actuacions tancades al 2013 segons la seva temàtica 

Aquest 2013 s‟han resolt 183 expedients dels que destaquen 23 multes de trànsit, 20 sobre 

disciplina urbanística i 14 d‟atenció social. 

 

 

TEMA NÚMERO

ALTRES

Altres 10

Altres Ens 9

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 14

Educació 7

Infància, adolescència i família 6

Convivència 6

Serveis Funeraris 3

Salut 2

Subministraments 2

OMIC 1

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 11

Gestió Tributària 6

Activitats 4

URBANISME I HABITATGE

Disciplina Urbanística 20

Contaminació acústica 9

Llicències 5

Habitatge 4

Immobles abandonats 2

Urbanisme 2

ESPAI PÚBLIC

Multes de trànsit 23

Circulació de vehicles 11

Transport Públic 11

Ús de l'espai públic 8

Residus i neteja viària 4

Parcs i jardins 2

Policia Municipal 1

TOTAL 183
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Actuacions tancades al 2013 provinents del 2011.   

Sentit de la resolució 

Hi ha 10 actuacions que es van iniciar a l‟any 2011 i no s‟han pogut resoldre fins al 2013, 

d‟aquestes 6 s‟han resolt a favor del impulsor de la queixa amb GREUGE i una s‟ha resolt 

DURANT LA TRAMITACIÓ DEL SÍNDIC. 

 

 

ACTUACIÓ TEMÀTICA RESOLUCIÓ RECOMANACIÓ

2011SDGR00148 Llicències ARXIU

2011SDGR00145 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE 

2011SDGR00105 Activitats EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2011SDGR00167 Activitats EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2011SDGR00170 Activitats EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2011SDGR00161 Circulació de Vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2011SDGR00062 Disciplina urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO

2011SDGR00037 Immobles abandonats NO EXISTEIX GREUGE Pendent acceptació

2011SDGR00140 Habitatge RENUNCIA

2011SDGR00135 Ocupació Via Pública RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC
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Actuacions tancades al 2013 provinents del 2012.   

Sentit de la resolució 

De les actuacions provinents del 2012 se n‟han tancat al 2013, 41 d‟aquestes el Síndic ha 

resolt que hi ha greuge en 16 i que s‟ha resolt el greuge durant les actuacions del Síndic en 7. 

 

 

 

ACTUACIÓ TEMÀTICA RESOLUCIÓ RECOMANACIÓ

2012SDGR00158 Atenció Social ARXIU

2012SDGR00196 Disciplina urbanística ARXIU

2012SDGR00184 Habitatge ARXIU

2012SDGR00024

Infància, Adolescència i 

familia ARXIU

2012SDGR00087 Activitats EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00169 Circulació de vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00118 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2012SDGR00170 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00171 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00180 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00168 Convivència EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00033 Disciplina urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2012SDGR00134 Disciplina urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2012SDGR00142 Disciplina urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00147 Gestió tributària EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2012SDGR00071 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00159 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2012SDGR00173 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00195 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00139 Transport públic EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00192 Altres FACILITACIÓ

2012SDGR00179 Circulació de vehicles NO ADMISSIÓ

2012SDGR00146 Circulació de vehicles NO ADMISSIÓ

2012SDGR00174

Infància, Adolescència i 

familia NO ADMISSIÓ

2012SDGR00088 Gestió tributària NO EXISTEIX GREUGE

2012SDGR00156 Gestió tributària NO EXISTEIX GREUGE

2012SDGR00193 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE

2012SDGR00175 Residus i Neteja Viària NO EXISTEIX GREUGE

2012SDGR00150 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE 

2012SDGR00013 Disciplina urbanística NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00172 Policia Municipal NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2012SDGR00143 Disciplina urbanística RENUNCIA

2012SDGR00124 Llicències RENUNCIA

2012SDGR00076 Altres Ens RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00189 Atenció Social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00191 Atenció Social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00117 Disciplina urbanística RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00186 Espai Públic RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00187 Espai Públic RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00190 Espai Públic RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2012SDGR00188 Atenció Social TRASLLAT
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Actuacions tancades al 2013 provinents del mateix any.   

Sentit de la resolució 

De les 183 actuacions tancades aquest any, 132 s‟havien iniciat aquest mateix 2013, 63 de les 

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

 

 

 

 

ACTUACIÓ TEMÀTICA RESOLUCIÓ RECOMANACIÓ

2013SDGR00057 Multes de trànsit ARXIU

2013SDGR00138 Subministraments ARXIU

2013SDGR00109 Circulació de vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00105 Circulació de vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00051 Circulació de vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00097 Circulació de vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00067 Circulació de vehicles EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00073 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2013SDGR00009 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00013 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00049 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00058 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00088 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00099 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00020 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00063 Educació EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00130 Immobles abandonats EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00002 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2013SDGR00070 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00096 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2013SDGR00121 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00043 Parcs i Jardins EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00026 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00032 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00033 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00034 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00035 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00036 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00037 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00038 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00075 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2013SDGR00141 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00030 Serveis funeraris EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00048 Serveis funeraris EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00146 Transport Públic EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00157 Transport Públic EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00044 Transport Públic EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00027 Transport Públic EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00028 Urbanisme EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00135 Ús de l'espai públic EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta
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ACTUACIÓ TEMÀTICA RESOLUCIÓ RECOMANACIÓ

2013SDGR00180 Altres FACILITACIÓ

2013SDGR00153 Contaminació acústica FACILITACIÓ

2013SDGR00079 Convivència FACILITACIÓ

2013SDGR00125 Convivència FACILITACIÓ

2013SDGR00090

Infància, Adolescència i 

familia FACILITACIÓ

2013SDGR00010 Altres NO ADMISSIÓ

2013SDGR00064 Altres NO ADMISSIÓ

2013SDGR00006 Circulació de vehicles NO ADMISSIÓ

2013SDGR00167 Contaminació acústica NO ADMISSIÓ

2013SDGR00162 Gestió Tributària NO ADMISSIÓ

2013SDGR00100 Habitatge NO ADMISSIÓ

2013SDGR00106

Infància, Adolescència i 

familia NO ADMISSIÓ

2013SDGR00148 Llicències NO ADMISSIÓ

2013SDGR00014 Multes de trànsit NO ADMISSIÓ

2013SDGR00015 Obres Públiques NO ADMISSIÓ

2013SDGR00147 OMIC NO ADMISSIÓ

2013SDGR00118 Salut NO ADMISSIÓ

2013SDGR00151 Subministraments NO ADMISSIÓ

2013SDGR00113 Transport Públic NO ADMISSIÓ

2013SDGR00024 Ús de l'espai públic NO ADMISSIÓ

2013SDGR00083 Circulació de vehicles NO ADMISSIÓ I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00017 Atenció social NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00059 Convivència NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00104 Gestió tributària NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00050 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00074 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00111 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00116 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00046 Parcs i Jardins NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00098 Salut NO EXISTEIX GREUGE

2013SDGR00012 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE 

2013SDGR00025 Contaminació acústica NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00052 Gestió tributària NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2013SDGR00041 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO No s'accepta

2013SDGR00060 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO S'accepta

2013SDGR00119 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE I RECOMANO Pendent acceptació

2013SDGR00175 Altres RENUNCIA

2013SDGR00008 Atenció social RENUNCIA

2013SDGR00016 Convivència RENUNCIA

2013SDGR00114 Educació RENUNCIA

2013SDGR00140 Llicències RENUNCIA

2013SDGR00177 Llicències RENUNCIA

2013SDGR00095 Multes de trànsit RENUNCIA

2013SDGR00152 Multes de trànsit RENUNCIA

2013SDGR00081 Residus i Neteja Viària RENUNCIA

2013SDGR00108 Residus i Neteja Viària RENUNCIA

2013SDGR00018 Serveis funeraris RENUNCIA

2013SDGR00139 Transport Públic RENUNCIA

2013SDGR00174 Ús de l'espai públic RENUNCIA
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ACTUACIÓ TEMÀTICA RESOLUCIÓ RECOMANACIÓ

2013SDGR00071 Atenció social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00122 Atenció social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00150 Atenció social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00080 Atenció social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00082 Atenció social RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00107 Circulació de vehicles RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00110 Circulació de vehicles RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00077 Circulació de vehicles RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00123 Contaminació acústica RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00001 Disciplina Urbanística RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00021 Disciplina Urbanística RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00022 Disciplina Urbanística RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00089 Disciplina Urbanística RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00093 Disciplina Urbanística RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00087 Educació RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00007 Educació RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00042 Habitatge RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00040 Residus i Neteja Viària RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00062 Transport Públic RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00129 Ús de l'espai públic RESOLT A L'INICI ACTUACIONS SINDIC

2013SDGR00086 Convivència SUSPENSIÓ

2013SDGR00004 Altres TRASLLAT

2013SDGR00068 Altres TRASLLAT

2013SDGR00069 Altres TRASLLAT

2013SDGR00159 Altres TRASLLAT

2013SDGR00181 Altres TRASLLAT

2013SDGR00115 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00124 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00127 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00160 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00183 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00031 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00005 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00076 Altres Ens TRASLLAT

2013SDGR00156 Atenció social TRASLLAT

2013SDGR00182 Atenció social TRASLLAT

2013SDGR00065 Atenció social TRASLLAT

2013SDGR00072 Educació TRASLLAT

2013SDGR00084 Educació TRASLLAT

2013SDGR00094 Educació TRASLLAT

2013SDGR00003

Infància, Adolescència i 

familia TRASLLAT

2013SDGR00011

Infància, Adolescència i 

familia TRASLLAT

2013SDGR00102 Responsabilitat patrimonial TRASLLAT
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Dels 183 expedients resolts n‟hi ha un 13% de multes transit, un 11% de disciplina urbanística i 

un 8% d‟atenció social: 

 

Multes de trànsit:     Disciplina urbanística: 

 

 

 

Atenció social: 

Greuge
39%

No greuge
44%

Renuncia
9%
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Recomanacions fetes a l‟Ajuntament per temes 

De les 183 actuacions tancades, amb 67 d‟elles el Síndic ha fet recomanació a l‟ajuntament. A 

la següent taula podem veure el tema sobre el que versen i si han estat acceptades o no per 

l‟Ajuntament. 

 

 

Recomanacions S'accepta No s'accepta Pendent

Activitats 4 1 1 2

Circulació de Vehicles 8 4 4

Contaminació acústica 6 2 2 2

Convivència 1 1

Disciplina urbanística 12 5 2 5

Educació 1 1

Gestió tributària 2 2

Immobles abandonats 1 1

Multes de trànsit 11 3 3 5

Parcs i jardins 1 1

Policia municipal 1 1

Responsabilitat patrimonial 10 8 1 1

Serveis funeraris 2 1 1

Transport públic 5 2 3

Urbanisme 1 1

Ús de l'espai públic 1 1

TOTAL 67 29 11 27

Recomanacions 
acceptades

43%

Recomanacions
no acceptades

17%

Recomanacions 
pendents

40%
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Dades dels 8 anys de funcionament de l‟oficina del Síndic 

Finalment, amb aquesta taula podem veure les actuacions dels 8 anys de l‟Oficina del Síndic 

en xifres. 

 

 

 

 

  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

TOTAL  

8 ANYS

Atencions 1129 1098 1051 912 907 841 716 636 7290

Actuacions obertes 183 196 185 127 134 170 140 123 1258

Actuacions resoltes 183 174 185 126 159 158 121 92 1198

Recomanacions 67 42 54 44 51 24 30 12 324
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Actuacions obertes per districte 

Si sectoritzem les 183 actuacions iniciades al 2013 per districtes, observem que el gruix mes 

important pertany al Districte 1 ja que es el districte amb mes habitants de Sabadell. 
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D‟aquests destaquem les actuacions relacionades amb multes de trànsit, responsabilitat 

patrimonial i atenció social que son les mes nombroses. 

 

Multes de trànsit:  

 

TEMA

TOTAL 

SABADEL

L

DISTRICTE 

1

DISTRICTE 

2 

DISTRICTE 

3

DISTRICTE 

4

DISTRICTE 

5

DISTRICTE 

6

DISTRICTE 

7

OFICI FORA 

SABADELL

ALTRES

Altres Ens 9 4 2 1 1 1

Altres 11 5 3 1 1 1

SERVEIS A LES PERSONES

Atenció social 19 6 1 2 2 2 2 1 3

Cultura 1 1

Educació 7 3 1 2 1

Infància, adolescència i familia 4 2 2

OMIC 1 1

Salut 3 3

Serveis Funeraris 4 2 1 1

Convivència 7 3 1 1 1 1

Subministraments 2 2

Centres Civics 1 1

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Responsabilitat patrimonial 11 6 1 1 2 1

Gestió Tributària 9 1 1 2 2 2 1

Procediments administratius 1 1

URBANISME I HABITATGE

Contaminació acústica 7 2 2 1 1 1

Disciplina Urbanística 21 4 1 7 2 2 4 1

Habitatge 4 1 1 2

Llicències 7 2 2 2 1

Ocupacions

Immobles abandonats 2 1 1

Urbanisme 2 1 1

ESPAI PÚBLIC

Circulació vehicles 7 1 2 4

Enllumenat públic

Infraestructures educatives

Múltes de trànsit 24 4 4 1 1 3 2 1 8

Policia Municipal 3 1 1 1

Residus i neteja viària 3 1 2

Ús de l'espai públic 5 1 1 1 1 1

Transport Públic 8 2 1 1 2 1 1

TOTAL 183 54 20 22 16 19 17 9 8 18
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17%

DISTRICTE 2 
17%

DISTRICTE 3
4%

DISTRICTE 4
4%DISTRICTE 5

13%

DISTRICTE 6
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33%
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Responsabilitat patrimonial:    

 

 

 

 

Atenció social: 

 

 

 

 

DISTRICTE 1
55%

DISTRICTE 3
9%

DISTRICTE 4
9%

DISTRICTE 6
18%

DISTRICTE 7
9%

DISTRICTE 1
32%

DISTRICTE 2 
5%

DISTRICTE 3
10%DISTRICTE 5

10%

DISTRICTE 6
11%

DISTRICTE 7
11%

OFICI
5%

FORA SABADELL
16%



 

 
Pàgina 32 

 

 

 

Actuacions tancades per districte 

 

 

Disciplina urbanística:  
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Atenció social:  

 

 

 

Multes de trànsit:  
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Indicadors, avaluació i seguiment de qualitat del servei 

En aplicació de la Carta de Serveis que es va dotar el Síndic Municipal, en vigor des del dia 2 

de gener de 2012, a continuació s‟especifica el seguiment de qualitat del servei i el grau de 

compliment dels compromisos de la mateixa, a tenor dels articles 18 i 19. 

 

En quan al seguiment de qualitat, el Síndic no ha rebut cap queixa sobre l‟incompliment de la 

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

 

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

no a tràmit, ha estat de 12 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 per dos dies. 

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

d‟informe ha estat de 7 dies, quan el termini que estableix la carta és no superior a 25 

dies, es compleix doncs també el termini en aquest extrem. 

c) En quan a la mitjana de temps des de la recepció de l‟informe sol·licitat, emès per 

l‟Ajuntament fins la comunicació de la resolució, aquesta ha estat, durant el 2013, de 16 

dies hàbils, quan l‟ establert a la Carta és de 3 mesos des de la recepció de l‟informe. 

d) El nombre de cursos que ha assistit el personal del Síndic, ha estat de: 

 Seguretat i convivència 

 Europa, ciutadania i drets 

 Drets i autoritat 

 Gestió emocional en l‟atenció directa a la ciutadania (Diputació de Barcelona) 

El Síndic ha assistit a la 8a edició del curs de Drets Socials de l‟Observatori de Drets 

Econòmics, Socials i Culturals (DESC): 

 Europa: democràcia o deutocràcia? 

 La protecció dels drets socials en l'àmbit internacional: límits i possibilitats 

 Drets socials i deute a l‟estat espanyol, propostes per a un aprofundiment 

democràtic 

 Polítiques anti-dèficit i reconeixement dels drets socials a Europa 

 Crisi econòmica o crisi del deute? 

 El dret a l‟alimentació en el marc de la crisi, informe sobre la situació dels 

menors a Catalunya 

 Renda bàsica i emancipació social a Europa, límits i possibilitats de la proposta 

 Endeutament hipotecari i dret a l‟habitatge, una mirada des d‟Europa 
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 Corrupció i drets socials, el cas Bárcenas a debat 

 Cooperativisme i democràcia econòmica a Europa 

e) El nombre de personal en pràctiques al Síndic ha estat de 6 persones, en pràctiques de 

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

laboral. 

f) Durant el 2013 s‟han obert 8 expedients d‟ofici, que es detallen  en aquesta memòria, 

així com l‟estat en que es troben. 

g) Finalment, el darrer indicador de la Carta de Serveis és l‟impacte del Síndic als mitjans 

de comunicació. En aquest punt, s‟han emès 7 notes de premsa i s‟han difós 1.332 

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

28 vegades durant el 2013, tot amb la voluntat de fomentar el dret a una bona 

administració. 

 

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

durant el 2013, ha estat òptim atenent als indicadors de seguiment. 
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Enguany, a l‟inici de cada secció d‟aquest informe, hem introduït part d‟alguns articles de la 

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Carta Social Europea, per conèixer alguns 

drets com a ciutadans i ciutadanes de la Unió. La Carta dels drets fonamentals de la Unió 

Europea de data 12/12/2007, va entrar en vigor a Espanya 01/12/2009. I la Carta Social, de 

18/10/1961, no va entrar en vigor a Espanya fins el 05/06/1980 però hi ha una versió revisada 

de la Carta Social Europea de 03/05/1996 que a data actual Espanya encara no ha ratificat. 

Però malgrat que no hagi ratificat aquestes modificacions, el Comitè Europeu de Drets Socials, 

que és el màxim òrgan que vetlla pel compliment de la Carta, realitza una funció de control 

respecte a Espanya, i s‟ha comprovat que Espanya ha estat condemnada en 72 ocasions per 

vulnerar els drets socials. Per no mencionar la quantitat de sentències que el Tribunal Europeu 

de Drets Humans ha condemnat Espanya. Cal reflexionar sobre aquestes dades, i la 

importància que els drets quedin garantits. 

 

1.-SERVEI A LES PERSONES 

 

1.1 Atenció social 

“Es reconeix i respecta el dret d'accés a les prestacions de seguretat social  

i els serveis socials que garanteixen una protecció en casos com la maternitat,  

la malaltia, els accidents laborals, la dependència o la vellesa, així com en cas de pèrdua 

d'ocupació, segons les modalitats establertes pel Dret de la Unió Europea  

i les legislacions i pràctiques nacionals” 

 

Els serveis socials són el conjunt 

d'intervencions públiques que tenen com a 

objectiu garantir les necessitats bàsiques 

dels ciutadans i ciutadanes, donant atenció 

al manteniment de la seva autonomia 

personal, promovent el desenvolupament de 

les capacitats personals, en un marc de 

respecte per la dignitat de les persones. 

Tots els ciutadans i ciutadanes dels estats 

membres de la Unió Europea empadronats 

en un municipi de Catalunya tenen dret a 

accedir al Sistema públic de serveis socials. 

Les persones que no compleixen aquest 

requisit i que es troben en situació de 

necessitat personal bàsica també hi poden 

accedir, d'acord amb el que estableix la 

legislació vigent en matèria d'estrangeria. La 

gestió dels serveis socials es basa en 

l'aplicació i el respecte pels drets i les 

llibertats fonamentals de la persona i 

l'Administració pública és l'encarregada de 

vetllar pel compliment d'aquesta directriu. 
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Tal i com estableix la Declaració Universal 

dels Drets Humans “Tota persona, com a 

membre de la societat, té dret a la seguretat 

social, i a obtenir mitjançant l‟esforç nacional 

i la cooperació internacional, tenint en 

compte l‟organització i els recursos de cada 

Estat, la satisfacció dels drets econòmics, 

socials i culturals, indispensables a la seva 

dignitat i al lliure desenvolupament de la 

seva personalitat”. A Catalunya, la Llei 

12/2007 de Serveis Socials estableix, a 

l‟article 31 les competències que tenen els 

municipis en matèria de serveis socials amb 

l‟objectiu de garantir un sistema de serveis 

socials, per fer efectiva la justícia social i 

promoure el benestar del conjunt de la 

població. Per tant, malgrat la situació actual, 

l‟Ajuntament ha de vetllar per aquelles 

persones que necessiten una atenció 

especial i treballar per poder garantir, 

malgrat les retallades i les dificultats 

econòmiques, uns serveis socials de qualitat 

i a l‟abast de tothom.  

 

Les queixes referides a l‟atenció social 

tracten de les demores i insuficiències de 

prestacions d‟assistència social; els retards 

en el reconeixement i la revisió de la 

discapacitat; i la dificultat d‟informació o 

d‟accés a serveis i prestacions. Altres 

queixes rebudes han estat tractades com a 

expedients resolts durant la tramitació, o 

assessoraments, a ciutadans i ciutadanes 

que havien demanat la intervenció del 

Síndic i que finalment han estat orientats 

sobre els seus drets i derivats al seu centre 

social, ja que moltes persones desconeixen 

quins són els seus drets i fins i tot 

desconeixen que tenen dret a rebre algun 

tipus de prestació per la difícil situació en la 

que es troben. 

 

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

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

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

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

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

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

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

les. Però són queixes on el Síndic no pot intervenir per falta de competència, per la qual cosa, 

s‟han derivat al Síndic de Catalunya (alguns exemples 2013SDGR00065 2013SDGR00005, 

2013SDGR00071 2013SDGR00115, 2013SDGR00156  2013SDGR00160  2013SDGR00182). 

 

Revisió de la discapacitat.- Les demores en els procediments de revisió del grau de 

discapacitat tornen a ser motiu de queixa pels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, la quals cosa 

s‟ha evidenciat, entre d‟altres, en els expedients 2013SDGR00076 i 2012SDGR00147. El  
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respecte dels terminis administratius és un element essencial per garantir el dret de les 

persones en la seva relació amb les administracions públiques, i més en aquests casos on 

parlem de persones que han de ser objecte d‟una protecció especialment intensa per part dels 

poder públics.  

 

Informació i accés als serveis socials bàsics.- Els serveis socials bàsics són el conjunt 

d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, 

generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.  Aquestes actuacions també 

contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les 

persones en situació de risc social o exclusió. Les funcions principals dels equips tècnics que 

ofereixen aquest servei són les següents:  

• Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, 

prevenció i tractament social i educatiu.  

• Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar 

programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de 

benestar.  

• Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió 

dels tràmits. 

Dins el bloc de queixes relatiu a l‟atenció social, són diverses les queixes que s‟han rebut en 

relació a la disconformitat amb l‟atenció rebuda per part de professionals, així com  la 

insatisfacció per la denegació d‟algun ajut econòmic concret, o també, per la manca de suport 

que reben davant una situació de necessitats assistencials i de manca de recursos. Alguns 

expedients li•lustratius en són el 2013SDGR00008, o el 2013SDGR00122. En aquest darrer, el 

ciutadà va plantejar en la queixa que l‟atenció social que estava rebent no era adequada a les 

necessitats bàsiques i feia esment a la vulnerabilitat social en què es trobava. El Síndic va 

resoldre que no hi havia greuge, ja que va quedar acreditat que l‟interessat havia rebut ajudes a 

través del rebost solidari i l‟ajuda econòmica pel pagament de subministres.  

Així mateix, molt sovint, els ciutadans i ciutadanes posen de manifest al Síndic la manca 

d‟empatia que perceben dels assistents i assistentes socials, sobretot en alguns barris de la 

ciutat. No obstant, són queixes molt concretes, d‟alguna assistenta concreta.  

El Síndic vol reivindicar la tasca de les persones que estan a primera línia de serveis socials 

que són els/les assistents/es socials, que en molts casos, la única ajuda que poden oferir és 

escoltar als ciutadans i ciutadanes que viuen situacions dramàtiques, la qual cosa pot suposar 

un desgast o un tracte més distant, que el ciutadà por percebre com una falta d‟empatia o 

motivació. 
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Servei de teleassistència i servei d‟atenció 

domiciliària.- Destaquen, a final d‟any, dues 

queixes similars, arribades al Síndic per serveis 

prestats per l‟Ajuntament. En el primer cas 

(2013SDGR00163), la promotora de la queixa 

mostrava la seva disconformitat amb el fet que 

l‟Ajuntament li havia notificat un deute pel servei de teleassistència des del 2011. És cert que la 

persona no havia pagat mai per aquest concepte, que s‟havia estat prestant, però crida 

l‟atenció que al juliol del 2010 la ciutadana signés el contracte, i fins i tot fes ús d‟aquest servei 

el 11/02/2011, però no se li hagués reclamat ni cobrat mai. En casos com aquest on estem 

parlant de gent gran, que desconeixen si són rebuts que estan dom iciliats o no, i que mai s‟han 

cobrat, suposa un xoc emocional que l‟Ajuntament a través d‟un notificador es presentés a casa 

seva per notificar-li 20 cartes amb tots els rebuts que es devien des del 2010 fins l‟actualitat.  El 

Síndic ha demanat informe, que a data de tancament d‟aquesta memòria no s‟ha rebut. 

 

En l‟altre expedient, 2013SDGR00172, la problemàtica era la mateixa, amb la diferència que es 

tractava del servei d‟atenció domiciliària. 

 

El síndic té constància que recentment l‟Ajuntament està fent campanyes per cobrar els rebuts 

meritats i no vençuts per falta de recursos  municipals, que en moments de bonança econòmica 

no reclamava. 

 

1.2 Cultura 

“Es respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística” 

 

Les queixes en aquest àmbit normalment 

són escasses, i responen a casos molt 

concrets. Enguany hi ha l’expedient 

2013SDGR00164, que es troba en tràmit, ja 

que a tancament d’aquest informe la Síndic 

restava pendent de rebre l’ informe de 

l’Ajuntament. Es tracta d’una queixa 

presentada per una formació de joves que 

s’ha sentit discriminada per no poder 

participar en les barraques de la Festa 

Major de Sabadell. 

“El respecte dels 

terminis administratius 

és un element 

essencial” 
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1.3 Educació 

“Tota persona té dret a l’educació i a l’accés 

 a la formació professional i permanent” 

 

Les queixes d‟aquest any, relacionades amb 

l‟educació, versen sobre problemàtiques 

similars a d‟altres anys. En concret, hi ha un 

primer gruix de queixes, relatives al desacord 

dels pares amb la plaça escolar assignada, 

2013SDGR00072, 2013SDGR00094 i 

2013SDGR00114. Les competències,  en 

matèria d‟educació, del Síndic Municipal es 

limiten a la supervisió de les competències  

que té fixades l‟Ajuntament en la legislació 

estatal i autonòmica sobre la programació de 

l‟ensenyança, cooperació amb l‟Administració 

educativa en la creació, construcció i 

sosteniment dels centres docents públics, 

intervenir en els seus òrgans de gestió i 

participar en la vigilància del compliment de 

l‟escolaritat obligatòria (LRBRL 25.2.M). 

Aquesta limitació competencial provoca que, 

moltes vegades, la queixa presentada al 

Síndic Municipal de Greuges sigui traslladada 

al Síndic de Catalunya. Les queixes que s‟han 

formalitzat en aquest àmbit, a banda de les 

mencionades anteriorment i que van ser 

traslladades al Síndic de Catalunya, han estat 

tres.  

 

Irregularitats de padró en la preinscripció escolar.- 

Una, relativa a les irregularitats en el procediment de 

preinscripció escolar 2013SDGR00087. En aquest 

expedient la persona afectada va presentar una queixa a 

l‟oficina del síndic municipal de greuges adduint 

irregularitats en el procediment de preinscripció escolar 

pel curs 2013-2014 en una escola del centre de la ciutat. Aquest fet l‟havia denunciat als 

Serveis Territorials d‟Ensenyament del Vallès Occidental, i a tal fi, la Generalitat havia sol•licitat 

una informació a l‟Ajuntament de Sabadell per contrastar els fets que es denunciaven. La 

Generalitat havia informat que l‟expedient estava aturat ja que l‟Ajuntament de Sabadell no els 

havia remès encara l‟informe relatiu a aquests fets. Per aquest motiu va presentar una queixa al 

Síndic. L‟expedient va quedar resolt en tràmit quan l‟Ajuntament va informar que a 

conseqüència de les actuacions de comprovació la llista d‟espera de l‟escola que sol•licitava la 

“L‟Escola de Música 

és una institució 

cultural al servei de 

la ciutadania” 
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família s‟havia reduït fins al punt de poder oferir plaça a la filla de la ciutadana. Aquests extrems 

van informar-se a la promotora de la queixa qui va manifestar que voluntàriament havia canviat  

la seva filla de centre, però que volia saber si realment s‟havia produït el possible frau 

d‟empadronament que ella denunciava, ja que segons l‟havia informat el centre, simplement es 

van ampliar les ràtios. Després que la promotora de la queixa es reunís amb el Departament 

d‟Ensenyament de la Generalitat, va dirigir-se al síndic per agrair la tasca feta per la institució, 

però va mostrar-se decebuda per l‟actuació municipal. Segons van informar-la des de la 

Generalitat, la falta de concreció i claredat per part de l‟Administració local no van permetre 

determinar si s‟havia produït el frau, o no. Segons l‟Ajuntament hi havia indicis per pensar que 

el frau s‟havia produït però al no voler-ho certificar de cara a la Generalitat, el Departament 

d‟Ensenyament no va poder anar més enllà, i el procediment va quedar aturat.  

 

Família nombrosa i quotes de l‟Escola de Musica municipal.- L‟altre queixa relativa a 

l‟educació 2013SDGR00063, fa referència a la disconformitat d‟uns pares amb la quota 

resultant a pagar ja que en un primer moment l‟Escola de Música municipal de Sabadell, no va 

tenir en compte la seva situació de família nombrosa. L‟Ajuntament va respondre que, davant 

els múltiples anuncis fets del procediment a seguir per les famílies en cas que els fos aplicable 

una tarifació especial, com era el cas, i al no haver rebut per part d‟aquesta família,  

l‟autorització que es demanava, no li van ser aplicats els descomptes corresponents, fins que 

en un moment posterior els extrems de família nombrosa van quedar acreditats.  El Síndic va 

estimar la queixa per entendre que l‟Escola de Música és una institució cultural al servei de la 

ciutadania i no un negoci, que busca garantir l‟accés a una educació musical. Per tant, va 

recomanar que les bonificacions fossin aplicades des de principis de curs i el retorn de la 

diferència dels mesos ja cobrats. 

 

Alumne amb discapacitat i atenció especial.- 2013SDGR00011 Degut a la manca de 

competències municipal en l‟àmbit educatiu, la Síndic va traslladar la queixa al Síndic de 

Catalunya, on una mare es queixava de la manca d‟atenció suficient de l‟escola de la seva filla. 

La nena que pateix una discapacitat física i psíquica del 33%, denunciava les poques hores 

setmanals d‟educació especial que s‟hi dediquen i alhora, sense que en el procés 

d‟aprenentatge l‟acompanyi un logopeda. 
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1.4 Infància i adolescència 

“En tots els actes relatius als nens duts a terme per autoritats públiques o institucions 

privades, l'interès superior del nen constituirà una consideració primordial” 

 

Pel què fa a la infància i adolescència 

només s‟han obert dos expedients. Un, el 

2013SDGR00003 traslladat al Síndic de 

Catalunya on el ciutadà denunciava una 

discriminació del seu fill amb discapacitat. 

Segons va informar el pare, el Centre de 

desenvolupament infantil i atenció precoç de 

l‟Hospital Taulí de Sabadell va prendre la 

decisió de donar d‟alta al seu fill del 

tractament de logopèdia als 4 anys, quan 

aquest encara no parla i quan l‟edat mínima, 

establerta en la norma, per fer l‟alta és als 6 

anys. 

 I la segona queixa 2013SDGR00090, la va 

impulsar una mare d‟un fill adolescent on 

denunciava les agressions reiterades que 

patia el seu fill a mans dels seus companys 

d‟institut (presumpte cas de bullying). 

Després de la intervenció del Síndic es va 

propiciar un procés de facilitació entre 

l‟escola, els companys i el noi. 

 

1.5 Oficina Municipal d‟Atenció al Consumidor 

“Es garantirà un nivell elevat de protecció als consumidors” 

 

Com cada any, són moltes les atencions i 

assessoraments que des del Síndic es 

remeten a l‟Oficina municipal d‟Atenció al 

consumidor, ja que els ciutadans i 

ciutadanes, per desconeixement, creuen 

que el Síndic tramita les queixes amb les 

companyies elèctriques, telefòniques i de 

serveis en general. Per aquest motiu es fan 

molts assessoraments on es redirigeix a la 

ciutadania a l‟Oficina d‟atenció al 

consumidor, a fi que pugui plantejar la seva 

queixa. Aquest any, una ciutadana 

(2013SDGR00147) va denunciar al Síndic 

que no s‟havia sentit recolzada des de 

l‟OMIC per a l‟atenció dels afectats de 

l‟estafa de les caixes. Un cop estudiada la 

sol•licitud, i després de realitzar diferents 

tràmits, el Síndic va informar que no podia 

tramitar la queixa ja que l‟atenció per part 

del servei municipal havia estat la correcte, 

ja que la seva queixa era pel procediment 

seguit per l‟entitat bancària (Caixa 

Catalunya) que no havia acceptat la 

proposta d‟arbitratge. 
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1.6 Serveis funeraris 

L‟Ajuntament de Sabadell té atribuïda la 

titularitat del servei de cementiri pel 

Reglament del Cementiri Municipal, de 

conformitat amb el que preveu la legislació 

de règim local. No obstant, l‟Ajuntament 

gestiona el servei de forma indirecta i al 

2009 va aprovar l‟adjudicació definitiva de la 

gestió del servei de cementiri municipal a 

l‟empresa Torra SA.  Però el fet de la 

concessió, no ha de comportar una limitació 

dels drets i garanties de cara als ciutadans i 

ciutadanes, que han de poder fer valer els 

seus drets, davant d‟aquestes empreses de 

la mateixa manera que davant de 

l‟Ajuntament.  

 

Procediment de renovació de la concessió.- Respecte al serveis funeraris, hi ha hagut tres 

expedients 2013SDGR00018,  2013SDGR00030, i 2013SDGR00178 que han posat de 

manifest una problemàtica molt similar, que es dóna reiteradament cada any. Els ciutadans 

expressaven la seva disconformitat amb el procediment pel qual se‟ls hi havia comunicat, per 

part de l‟empresa gestora del servei públic del cementiri municipal (Torra, SA), la caducitat de la 

concessió de la sepultura de la qual n‟eren titulars. El primer expedient es va tancar per pròpia 

renúncia del ciutadà, i en els altres dos casos; un va ser resolt amb greuge i recomanació; i 

l‟altre resta pendent de resoldre perquè l‟oficina del síndic no ha rebut, a data de tancament de 

la memòria, l‟informe de l‟Ajuntament.  

 

En l‟expedient resolt, el ciutadà estava disconforme amb la data d‟inici de la concessió. 

L‟informe emès pel concessionari del cementiri municipal i dipositari actual de les bases de 

dades de cementiri, diu que la concessió és del 10/01/1876. L‟empresa gestora del servei 

públic del cementiri municipal, Torra SA,  no ha aportat cap document que provi que la data real 

de la concessió va ser aquest dia. I l‟empresa gestora ha afirmat que la data de la concessió ve 

donada per la primera persona que va ser enterrada en aquell sepulcre, tot i no tenir cap relació 

amb la concessió posteriorment donada a la família del promotor de la queixa. En canvi, aquest 

últim sí que ha aportat un document administratiu on indica que la data inicial va ser el dia 6 de 

juny de 1925. Per tant, el primer títol de concessió que ostenta té com a data inicial el dia 6 de 

juny de 1925. Alhora s‟ha de fer constar que en l‟actualització del títol de l‟any 1999, no es va 

avisar al ciutadà que havia caducat la concessió l‟any 1976 i que existien condicions diferents. 

En el procediment d‟actualització de titularitat d‟una sepultura del cementeri, es demana el títol 

de la concessió; si realment havia caducat, s‟hagués hagut d‟informar que estava caducada la 

concessió i així procedir les gestions adients per reclamar el canvi de data de concessió.  En 

base a aquests arguments el Síndic va recomanar, en primer lloc, que des de Torra SA, es 

prenguin mesures de control sobre la prestació del servei i informi quines són les condicions de  
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prestació del servei al usuaris. Alhora, s‟hauria d‟informar que els títols que ostenten els 

ciutadans i ciutadanes sobre les sepultures anteriors a l‟any 1986 i que s‟entenen com 

perpetues no és així, sinó que existeix un límit temporal de 99 anys. La manca d‟informació 

sobre aquest límit temporal, dóna peu a no poder gestionar amb diligència els interessos del 

ciutadà. Entenem que tots aquells ciutadans que tenen concessions d‟abans de 1986 

desconeixen que els títols de concessió tot i mal anomenar-se a perpetuïtat, tenen un termini 

de finalització de 99 anys i això provoca desconcert als ciutadans i pot provocar inseguretat 

jurídica i incapacitat per poder gestionar la concessió.  També caldria aclarir, des de l‟empresa 

de serveis funeraris, que l‟ import de la renovació de la concessió no té a veure amb la taxa de 

conservació i manteniment, que com estableix l‟article 8è de l‟Ordenança Fiscal 3.7, que es 

merita anualment. Extrems que en tot cas, el Síndic entén que podrien ser solucionats 

fàcilment, amb una carta, que és fes arribar als titulars de les concessions. 

 

Preu de renovació de la concessió.- Una 

ciutadana va presentar una queixa 

2013SDGR00048 a l‟Oficina del Síndic Municipal 

de Greuges adduint que estava disconforme 

amb els preus que l‟empresa concessionària 

dels serveis funeraris de Sabadell li havia cobrat 

per la renovació de la concessió d‟una sepultura. 

Després d‟estudiar el cas, el Síndic Municipal de Greuges va considerar que hi havia greuge ja 

que amb una simple comprovació es va detectar un error en la factura emesa per l‟empresa. 

Amb l‟Ordenança fiscal núm.3.7 que regula la taxa sobre serveis de cementiri municipal es va 

constatar que el preu fixat pel concepte era de 174,33 i el que hi figurava a la factura era de 

222,84. Per tant, es va resoldre l‟expedient durant la tramitació, considerant que s‟havia produït 

un greuge per la ciutadana, qui havia manifestat en reiterades ocasions a l‟Ajuntament, no estar 

d‟acord amb la factura, però que no havia tingut una resposta satisfactòria fins la intervenció del 

Síndic. 

 

Tomba malmesa.- En aquest expedient (2013SDGR00098), la promotora de la queixa va 

denunciar uns desperfectes a la làpida del nínxol, que segons ella es devien a les obres que 

l‟Ajuntament havia fet en una cornisa. Un cop estudiada la documentació, el Síndic no la va 

estimar atès que de la visita que va  realitzar al lloc dels fets i de l‟informe de l‟Ajuntament, es 

desprenia que no s‟havia produït cap incident ni reparació en aquest nínxol ni al seu voltant, i 

que no s‟havia dut a terme cap tasca de remodelació de la cornisa del bloc del nínxol esmentat, 

per la qual cosa va considerar que no hi havia greuge. 

“Les sepultures anteriors a 

l‟any 1986 i que s‟entenen 

com a perpètues no són 

així, sinó que existeix un 

límit temporal de 99 anys” 
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1.7 Convivència 

“Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió” 

 

Alguna de les queixes rebudes revelen 

problemes de convivència. Són expedients 

que majoritàriament, els trobem en temes 

de disciplina urbanística o en qüestions de 

contaminació acústica o ambiental, però 

també de queixes que provenen de 

ciutadans que denuncien un altre veí o es 

denuncien mútuament. En cada cas cal 

veure quin nivell d‟intervenció municipal 

s‟ha d‟exigir en casos com els sorolls a la 

nit, crits, festes particulars, o altres 

conflictes de convivència veïnal, ja que en 

principi, cap activitat de la ciutat és aliena a 

la intervenció municipal. Aquesta 

intervenció s‟ha de donar, amb 

independència que els pertorbadors de la 

convivència compleixin amb les ordres 

municipals. L‟administració no pot excusar-

se en què no sanciona un ciutadà, o a un 

grup de persones, que provoquen 

alteracions en la convivència d‟un barri, 

adduint que no compliran amb les 

sancions, perquè això provoca el descrèdit 

municipal. I més enllà de les sancions 

concretes que preveu l‟ordenança per 

aquells qui amb la seves accions 

provoquen conflictes de convivència, el 

Síndic proposa la figura dels educadors 

socials en els districtes per evitar, prevenir i 

solucionar aquelles conflictes que afecten o 

venen provocats per una comunitat 

concreta. 

 

 

La propietària d‟un pis (expedient  2013SDGR00101) va exposar que el veí de sota el seu 

habitatge pateix, presumptament, la síndrome de Diògenes. Això, el porta a emmagatzemar 

gran quantitat de mobles, trastos i coses velles dins de casa seva. Igualment posa de manifest 

l‟estat d‟embriaguesa en que habitualment es troba, l‟hàbit al tabac i, en general, la manca 

d‟higiene personal, tant d‟ell com del gos que sempre l‟acompanya. En l‟informe que 

l‟Ajuntament va fer arribar al Síndic va quedar palès que la situació es manté des de fa temps. 

Al setembre de l‟any passat els bombers van haver de fer una intervenció perquè s‟havia 

detectat fum provinent de l‟esmentat habitatge, i van constatar la situació de brutícia acumulada 

en què es trobava el pis. Alhora, de l‟informe emès pel propi Ajuntament queda acreditada que 

aquesta situació suposa un risc tant pel veí, com per la resta de veïns de l‟immoble. I per tant, 

el Síndic va estimar la queixa i va recomanar que es procedís de forma immediata, per part de  

“L‟administració no pot excusar-se en què no sanciona un 

ciutadà adduint que no compliran amb les sancions” 
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l‟Ajuntament, a la neteja, desinfecció i desinsectació de l‟habitatge, per garantir i evitar les 

condicions d‟insalubritat que posen en perill la salut de les persones, ja que en última instància 

l‟Ajuntament és responsable de vetllar per les condicions d‟habitabilitat dels edificis. 

 

El Síndic va rebre una queixa 2013SDGR00079 

de l‟Associació de Veïns de Serra d‟en Camaró,  

per la decisió d‟instal•lar l‟associació Ethos a “la 

Torre”, el mateix edifici on ells desenvolupaven 

les activitats. En paral•lel, el Síndic va rebre la queixa de l‟associació Ethos 2013SDGR00059, 

pels mateixos fets. Després de la intervenció del Síndic, com a facilitador en el procés, 

ambdues associacions van signar un conveni que els ha permès compartir l‟espai de la Torre. 

 

1.8 Policia Municipal 

“Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat” 

 

Perquè el Síndic considera que la policia 

municipal ha d‟estar al servei de les 

persones, 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 

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 fem 

esment d‟aquelles que tenen prou identitat, i 

no han estat un breu esment en la 

presentació de la queixa. 

 

En aquest apartat trobem les queixes 

originades per l‟actuació o la manca 

d‟aquesta, dels agents de la policia 

municipal.  

 

La seguretat de les persones és un dret fonamental i l‟Ajuntament ha de contribuir a 

salvaguardar-lo. Un instrument importat per la salvaguarda és la presència activa de la policia  

“El Síndic proposa la 

figura dels educadors 

socials en els districtes” 

“L‟Ajuntament és responsable de vetllar per les condicions 

d‟habitabilitat dels edificis” 

“La Policia Municipal ha 

d‟estar al servei de les 

persones” 
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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. 

 

Una ciutadana va presentar una queixa 

2013SDGR00116 a l‟Oficina del Síndic Municipal de 

Greuges adduint la seva disconformitat amb el 

procediment sancionador iniciat per estacionar damunt 

la vorera de la Via Massagué. No li va semblar correcte 

el tracte rebut per part dels agents de l‟autoritat. La 

ciutadana va estacionar dos minuts el vehicle en una zona de càrrega i descàrrega per anar a 

treure diner en un caixer, mentre baixava del vehicle per anar a treure els diners, va veure com 

un vehicle de la Policia estacionava darrera el seu, però no li deia res. En sortir del caixer li van 

posar la multa. El síndic va considerar que no hi havia greuge, ja que la ciutadana havia comès 

la infracció, i són els conductors que han de saber si està permès o no l‟estacionament a un 

determinat emplaçament. No obstant, el síndic va considerar que el rol de la policia no s‟ha de 

limitar només a l‟aplicació de les lleis i al manteniment de l‟ordre públic, sinó que ha 

d‟estendre‟s a tasques de policia de proximitat per generar confiança amb la ciutadania. De 

forma que els ciutadanes i ciutadanes han de percebre la policia local com un cos que està al 

seu costat per auxiliar-los i informar-los i no només per sancionar-los. Alhora els ciutadans han 

d‟obeir les indicacions dels agents de l‟autoritat, i aquests en tant que servidors públics, han de 

donar un tracte estrictament correcte i curós.  

 

Un ciutadà va presentar una reclamació 2012SDGR00172, resolta durant el 2013, on 

denunciava que havia sentit atemptada la seva llibertat d‟expressió per part d‟un Policia 

Municipal, després que l‟aturés per notificar-li una sanció de trànsit, i perquè el ciutadà s‟havia 

dirigit a l‟agent en català. El Síndic Municipal de Greuges va desestimar la queixa ja que va 

considerar que no hi havia prova suficient que demostrés el presumpte tracte intimidant, amb 

coacció i abús de poder que havia denunciat el ciutadà i, per tant, va resoldre que l‟Ajuntament 

havia actuat conforme dret. No obstant, es va recordar que totes les persones tenen dret a no 

ésser discriminades per raons lingüístiques i tenen el dret d‟opció lingüística.  

“El rol de la policia no 

s‟ha de limitar només 

a l‟aplicació de les 

lleis i al manteniment 

de l‟ordre públic” 
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Set menors d‟edat van presentar una queixa al Síndic 2013SDGR00032-33-34-35-36-37-38 

disconformes amb el tracte rebut per la Policia Municipal i el procediment de danys a l‟erari 

públic que l‟Ajuntament havia seguit contra ells. De les diligències policials relatives al cas es 

desprenia que el dia 24/06/2012 revetlla de Sant Joan, la Policia va observar que un grup de 

joves va treure una paperera del suport amb un cop de peu, van col·locar-hi un petard a dins i 

la van fer explotar. Els agents s‟hi van aproximar però els joves es van dispersar i només van 

aconseguir aturar-ne un, el qual duia material pirotècnic de classe II (autoritzat per majors 

d‟edat) i degut al fet que ell era menor va ser traslladat a les dependències de la Policia 

municipal per avisar als pares. Segons els agents, en el mateix carrer on havien vist els fets, hi 

havia 25 papereres que presentaven desperfectes. El agents van entregar el menor als seus 

pares. Posteriorment es va presentar a comissaria el grup de joves que s‟havien dispersat, i 

quan els agents els van preguntar sobre els fets, van manifestar que havien estat tots 

conjuntament els que havien causat els danys, i no només el jove que havien retingut. En el 

decurs del procediment també va quedar acreditat que la Fiscalia de menors va arxivar les 

diligències preliminars per desistiment de la incoació de l‟expedient. En un primer moment, 

l‟Ajuntament de Sabadell va formular una reclamació d‟indemnització per un valor global de 

1.660‟73.-euros als pares/mares del menors implicats, per reposar les 25 papereres que 

presentaven desperfectes. Després de la intervenció del Síndic, i d‟haver comprovat in situ la 

situació de les papereres, va constatar que no s‟havien substituït i moltes estaven en bon estat, 

l‟Ajuntament va reformular la reclamació i on havia reclamat 1.660‟73.-euros en conjunt, en va 

sol•licitar, 965‟09.-euros. L‟Ajuntament que després de les al•legacions dels menors, va 

admetre que no havia substituït les paperers sinó només part d‟alguna d‟elles, però tampoc 

totes, ja que algunes simplement les van recol·locar perquè estaven en bon estat. El Síndic va 

fer, entre d‟altre, les següents consideracions en la resolució: 

 L‟Administració no pot fixar a través d‟un acte administratiu el valor dels danys, ni 

exigir-lo en via executiva de constrenyiments, per tant, tal i com manifesta el Cap de 

l‟Assessoria Jurídica, l‟Administració ha d‟actuar com un particular, formulant 

reclamació i si aquesta no és atesa, interposar l‟oportuna demanda civil de reclamació 

de quantitat davant la jurisdicció civil, que donarà lloc a una sentència, que podrà ser 

condemnatòria, o  no, atenent a les proves aportades per ambdues parts. 

 Amb l‟escrit de reclamació de danys contra l‟erari públic que utilitza l‟Ajuntament per 

rescabalar-se dels danys, “ofereix” la possibilitat al ciutadà, en aquest cas a les famílies 

del menors, de pagar la quantitat i no recorre a la via civil. Però aquesta opció, implica 

acceptar la valoració feta per l‟Ajuntament, una valoració que és unilateral.  

 Els agents de la Policia Municipal, van poder veure com es cremava una paperera però  
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no les 24 restants. Els fets van succeir per la revetlla de Sant Joan, i evidentment ells 

no eren les úniques persones que hi havia en les immediacions, ni els únics que 

portaven petards, però se‟ls hi imputen els desperfectes de les 25 papereres, en 

definitiva els danys de totes les papereres de l‟Av. Pablo Iglesias. 

 Les declaracions dels menors no són prova suficient per determinar l‟autoria dels danys 

ja que aquestes van ser preses sense les garanties que assisteixen els menors. 

 

Per tot va resoldre que no és missió del Síndic, ni de l‟Ajuntament, sinó d‟un jutge, determinar si 

existeix responsabilitat o no dels menors en els fets que se‟ls hi imputaven, no obstant, va 

considerar que hi havia hagut greuge, pel tracte que havien rebut els menors. Se‟ls hi van 

imputar uns fets dels quals no hi havia prova suficient, basant-se únicament en la seva 

declaració, presa sense les garanties mínimes. Alhora, en la valoració i reclamació de la 

quantia es va constatar que l‟Ajuntament en un primer moment sol•licitava una quantia, 

resultant de l‟import d‟una paperera nova multiplicada per 25, quan en realitat, no es va 

substituir cap paperera, sinó part d‟alguna d‟elles, la qual cosa suposa la vulneració del dret a 

una bona administració, i més, quan els agents de la Policia Municipal només van poder veure 

com malmetien una sola paperera. 
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2.-ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS 

 

2.1 Responsabilitat patrimonial 

“Tota persona té dret a la reparació dels danys causats per les seves institucions o els 

seus agents en l'exercici de les seves funcions, de conformitat amb els principis generals 

comuns als Drets dels Estats membres” 

 

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 5 expedients.  

 

Responsabilitat patrimonial per obres municipals.- En el primer, 2013SDGR00015, el 

ciutadà demanava que l‟Ajuntament li abonés les despeses generades per l‟arranjament del 

seu tenda a causa dels desperfectes que aquest havia patit per les obres de soterrament de les 

escombraries que havia fet l‟Ajuntament. 

Després de verificar la documentació 

facilitada, es va comprovar que no s‟havia 

exhaurit la via administrativa, i es va 

recomanar que iniciés el procediment envers 

l‟administració. 

 

Responsabilitat patrimonial per sorolls.- En l‟expedient 2013SDGR00058, un ciutadà va 

presentar una reclamació patrimonial pels danys produïts pels  sorolls i les vibracions que 

estava patint en el seu habitatge, provocats presumptament pels bars musicals de la Zona 

Hermètica. Les dades de l‟informe emès per l‟Ajuntament, evidencien que es va superar en 

escreix el termini màxim per resoldre l‟expedient, en concret va perllongar-se durant un any i 

mig. Pel què fa al fons de l‟assumpte, es va resoldre que no era missió del Síndic determinar si  

“L‟Ajuntament no respecta 

els terminis de resolució del 

procediment de responsa-

bilitat patrimonial” 
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havia existit responsabilitat pels fets descrits, no obstant, es va constatar que els fets no havien 

quedat acreditats. El Síndic va estimar la queixa en quan a la tramitació del procediment. Com 

venint observant cada any, l‟Ajuntament no respecta els terminis de resolució del procediment 

de responsabilitat patrimonial, establert als articles de la Llei 30/1992 anteriorment citats, els 

quals estableixen que el procediment per responsabilitat patrimonial s‟hauria d‟haver resolt en 6 

mesos. I va recomanar a l‟Ajuntament que resolgui dins els límits legals establerts en la Llei 

30/1992.  

 

Caiguda a la via pública en obres 

realitzades per un contractista.- En 

l‟expedient 2013SDGR00026, una ciutadana 

va presentar una queixa per una caiguda 

que va patir en un pas soterrani. En primer 

lloc, des d‟octubre de 2011, data en què es 

reprèn l‟expedient, (el qual estava suspès 

pendent que la reclamant tingués l‟alta per poder concretar la indemnització) fins que 

l‟Ajuntament de Sabadell notifica la resolució desestimatòria, a finals de gener de 2013, 

transcorre un any i tres mesos aproximadament, dues vegades més del temps que la Llei 30/92 

estableix per dictar i notificar la resolució, 6 mesos (art. 13 RD 429/1993). En segon lloc, 

l‟article 214 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 del Text Refós de la llei de contractes del Sector 

Públic disposa que és obligació del o la contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que 

s‟ocasionin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l‟execució del 

contracte. Per tal de donar compliment a aquesta disposició, els plecs de condicions estableixin 

l‟obligació de l‟empresa adjudicatària d‟acreditar la contractació d‟un pòlissa d‟assegurança de 

responsabilitat civil, per cobrir eventuals danys ocasionats a tercers i atribuïbles al o la 

contractista. Però en el cas concret, el resultat és que després de tres anys i tres mesos de la 

caiguda, l‟Ajuntament desestima la reclamació argumentant que ell no executava les obres, i 

que la reclamant ha de presentar l‟acció contra aquell que l‟hagi causat, perquè el nexe causal 

entre els fets i l‟Administració s‟ha trencat. Resulta evident que això contradiu i vulnera el dret a 

una bona administració, que no hagués hagut ni de suspendre la tramitació, sinó informar que 

la caiguda s‟havia produït en l‟àmbit de les obres d‟un contractista i que havia de dirigir les 

accions contra aquest, en un termini prudencial després de presentar la reclamació, sense 

fomentar falses expectatives i fent aportar tota la documentació al procediment, que recordem 

ha durat tres anys i tres mesos. En tercer lloc, l‟Ajuntament va aporta un informe de la 

Coordinació de Seguretat i Salut  que certifica la correcció tècnica i el bon estat del pas 

habilitat, però a la vista de les fotografies que consten a l‟expedient, el moment en què va caure  

“Després de tres anys i tres 

mesos de la caiguda, 

l‟Ajuntament desestima la 

reclamació argumentant que 

ell no executava les obres” 
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la reclamant, el pas no complia els estàndards mínims, fet que es reforça amb la reforma que 

l‟empresa contractista va fer després de l‟accident. El Síndic va entendre que l‟empresa externa 

de seguretat i salut va poder certificar el bon estat, però no quan es van produir els fets sinó 

després que la contractista hagués reparat provisionalment el lloc. Tots aquests arguments van 

dur al  Síndic a estimar la reclamació presentada ja que l‟actuació de l‟administració atempta 

contra el dret a una bona administració i contra els principis d‟eficiència i eficàcia, i va 

recomanar que resolgués de forma expressa i notifiqués dins del termini establert de sis mesos. 

 

Caiguda a la via pública amb una tapa de 

registre.- Una ciutadana va presentar una 

queixa (2013SDGR00075), disconforme amb 

la resolució de l‟Ajuntament per la caiguda 

que va patir amb un desperfecte que hi havia 

en una tapa de registre. L‟Ajuntament va 

resoldre que no hi havia responsabilitat 

municipal. El Síndic, va considerar que hi havia greuge ja que es va superar en escreix el 

termini màxim de 6 mesos establert per la llei per resoldre els expedient de responsabilitat 

patrimonial. Les ciutadanes i ciutadans que es relacionen amb l‟Administració i pateixen un 

dany no poden veure desatesa la seva petició perquè el dany hagi esta causat per una societat 

que presta un servei públic. I en qualsevol cas, l‟Ajuntament és el responsable últim, perquè les 

voreres de la ciutat tinguin les condicions idònies per transitar-hi sense perills. 

 

Caiguda en la inauguració d‟una plaça.- El darrer expedient il•lustratiu de responsabilitat 

patrimonial és el 2013SDGR00141, on una ciutadana es queixava de les deficiències de la 

plaça de l‟Àngel, que van provocar, segons ella, la caiguda que va patir el mateix dia que la 

inauguraven. Amb les proves aportades, les fotografies, la queixa, els informes i els articles de 

l‟ordre  VIV / 561/ 2010 sobre condicions bàsiques d‟accessibilitat i no discriminació per a 

l‟accés i utilització dels espais públics urbanitzats, el Síndic va considerar que hi ha certes 

mancances d‟accessibilitat, fonamentalment la manca de passamans al final dels esglaons. Els 

esglaons no són uniformes, gradualment es van fent més petits, el què dificulta la mobilitat de 

les persones dins de la plaça. El paviment dels esglaons i de la plaça han perdut color,  i això 

dificulta la seva finalitat, que és la senyalització i visualització, és més, abans d‟estrenar-se, el 

paviment ja estava brut. El raonament municipal de no delimitar el final de l‟esglaó per una 

qüestió d‟espai verd o zona d‟estada no és justificable, ja que la seguretat dels vianants també 

és d‟interès públic i el Síndic considera que està per damunt. El Síndic va resoldre que hi havia 

greuge i va recomanar que, a la vista del nombre de caigudes que s‟estan donant a la plaça  

“L‟Ajuntament és 

responsable últim perquè les 

voreres de la ciutat tinguin les 

condicions idònies per 

transitar-hi sense perills” 
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des de la seva recent inauguració, l‟Administració consideri la possibilitat de col•locar una 

tercera barana que delimiti els esgraons, i en qualsevol cas, tramiti la reclamació de 

responsabilitat patrimonial pertinent de la ciutadana, en temps i forma. 

 

2.2 Gestió tributària 

“Tota persona té dret a que les institucions, òrgans i organismes tractin els seus 

assumptes imparcialment i equitativament i dins d'un termini raonable” 

 

L‟Agència Tributaria de Sabadell és un 

organisme autònom constituït en 

l‟exercici de la seva potestat 

d‟autoorganització en règim de 

descentralització administrativa i 

funcional. És un ens de l‟Ajuntament de 

Sabadell que gaudeix de personalitat 

jurídica pròpia i pública, i té com a 

finalitat la gestió funcionalment 

descentralitzada de les actuacions 

administratives necessàries per a 

l‟aplicació del sistema tributari i altres 

recursos que corresponguin a 

l‟Ajuntament de Sabadell.  

 

Entre les seves competències, trobem la 

gestió, liquidació, inspecció i revisió dels 

tributs i ingressos de dret públic que 

pertanyin a l‟Ajuntament de Sabadell i la 

recaptació de tributs, taxes, preus 

públics i altres ingressos de dret públic 

en període voluntari o executiu.  

 

Els impostos que són competència de 

l‟ens local són: l‟Impost de Béns 

Immobles, Impost sobre l‟Increment de 

Valor de Terrenys de Naturalesa 

Urbana, l‟Impost de Vehicles de Tracció 

mecànica i l‟Impost d‟Activitats 

Econòmiques.  

 

Dins de l‟apartat de gestió tributària cal 

diferenciar, aquelles queixes que tracten 

dels impostos i les taxes que gestiona 

l‟Ajuntament, i aquelles queixes 

derivades del procediment sancionador 

en matèria de trànsit (les multes). En 

aquest apartat es tracten els expedients 

relacionats amb els impostos i taxes, i 

en un capítol posterior, les queixes 

relacionades amb les multes de trànsit.  
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Embargament de comptes corrents i vehicles.- Una part de les queixes, segueixen 

referint-se al procediment d‟embragament de comptes i de vehicles que l‟Administració 

ha seguit contra els promotors de les queixes. En els expedients 2012SDGR00088 i 

2013SDGR00104, els ciutadans es queixaven que l‟Ajuntament havia procedit a 

embargar el seu vehicle per no atendre el pagament d‟un deute amb l‟Agència 

Tributària de Sabadell. En ambdós casos, els ciutadans manifestaven que no els 

havien notificat cap acte administratiu fins el mateix dia que van anar a buscar el 

vehicle a la via pública i no hi era. Des del Síndic, es van tramitar les queixes i es van 

sol·licitar els informes corresponents, que van posar de manifest que no s‟havia produït 

cap greuge. No es va detectar cap defecte amb suficient entitat com per produir la 

indefensió del ciutadà. Així, es va poder comprovar que les notificacions de les 

infraccions i dels deutes tributaris s‟havien realitzat correctament. Per contra, en 

l‟expedient 2011SDGR00145, una ciutadana denunciava que tenia el seu vehicle 

aparcat al carrer i quan va anar a la Policia Municipal per preguntar el per què de la 

retirada, li van dir que el vehicle estava abandonat, que no tenia l‟ITV passat i que 

l‟assegurança estava caducada. A més, segons va comentar la ciutadana, des de la 

Policia li van recomanar que a l‟existir deutes amb l‟Ajuntament, la millor opció per ella 

era que lliurés el cotxe a compte del deute. Finalment va rebre la notificació de data de 

subhasta del vehicle. El Síndic va considerar que, en aquest cas, hi havia greuge en 

l‟actuació de l‟Ajuntament perquè no s‟havia seguit el procediment establert en el cas 

de vehicles abandonats: ni existia un reportatge fotogràfic, ni el decret d‟inici de 

l‟expedient havia estat notificat fefaentment a la ciutadana. El Síndic també va recordar 

a l‟Ajuntament que havia de seguir, en tot cas, el procediment legalment establert, ja 

que és la única forma de no causar indefensió als ciutadans/nes i que aquests puguin 

defensar els seus drets i interessos. 

 

En relació a la queixa relativa a 

l‟embragament del compte corrent, en 

l‟expedient 2012SDGR00156, el ciutadà 

va presentar la queixa perquè li havia 

estat embargada una quantitat del seu 

compte corrent en concepte de 

“El Síndic ha suggerit a 

l‟Ajuntament que faci ús de 

les noves tecnologies per 

informar als obligats 

tributaris de les seves 

obligacions fiscals ” 
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constrenyiment, sense que se l‟indiqués el procediment al que es referia i sense poder 

exercir el seu dret de defensa, ja que no havia rebut la resolució fins transcorreguts 40 

dies després de l‟embargament. El Síndic va desestimar la queixa ja que l‟actuació de 

l‟Ajuntament havia estat correcta i conforme a dret. No obstant, el Síndic va suggerir a 

l‟Ajuntament que faci ús de les noves tecnologies per informar al obligats tributaris de 

les seves obligacions fiscals a través de correu electrònic o sistemes d‟alertes als 

mòbils, uns dies abans que es faci el càrrec bancari i permeti posar en coneixement 

del contribuent, inclús els rebuts no domiciliats pendents de pagament.  

 

Calendari fiscal.- Alguns ciutadans i ciutadanes han posat de manifest a l‟Oficina del 

Síndic, el seu desconcert i descontent, en relació al calendari fiscal. Però només un 

ciutadà va fer la queixa formalment a l‟oficina. Es tracta de l‟expedient 

2013SDGR00061, en el que el promotor de la queixa, denunciava que l‟any 2012 

l‟Ajuntament de Sabadell no va enviar el calendari fiscal als contribuents i, casualment, 

van canviar les dates de pagament d‟alguns impostos. Aquest fet va suposar que 

s‟abonessin fora de termini els tributs, ja que ell no tenia els rebuts domiciliats. En data 

26 d‟abril de 2013, el Síndic va sol·licitar l‟informe oportú respecte al cas, i a dia de 

tancament de la memòria, encara no ha rebut resposta, malgrat que l‟article 14 del 

Reglament de Síndic estableix que l‟informe s‟ha d‟emetre en el termini d‟un mes. 

 

Ordenances.- (2013SDGR00145) El Síndic, en el decurs d‟aquests últims anys ha 

formulat algunes recomanacions a l‟Ajuntament en ares a modificar algunes 

disposicions normatives que considera que lesionen drets o interessos dels ciutadans i 

ciutadanes, i que podrien ser modificades en part, a través de les ordenances fiscals. 

És per això, que durant el mes d‟octubre de l‟any 2013, aprofitant que l‟Ajuntament 

estava treballant en la redacció de les Ordenances, va presentar un escrit amb 

algunes modificacions que podrien incorporar-se a la normativa municipal. En concret, 

va proposar les següents: 
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 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. En relació a la recomanació de 

l‟expedient 2013SDGR00097, es va proposar que es modifiqués l‟article segon, 

relatiu a l‟exempció de l‟impost per persones amb discapacitat, i es prevegis de 

forma expressa la retroactivitat expressa de l‟exempció de l‟impost quan  

concorrin els dos requisits jurídics personals: a) el reconeixement de la 

discapacitat i b) la titularitat exclusiva de l‟ús del vehicles.  

La situació plantejada i que es va 

intentar transmetre a 

l'Ajuntament amb la recomanació 

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 amb la 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 document acreditatiu de la discapacitat, imprescindible per al reconeixement 

de l'exempció va trigar 10 mesos, malgrat que el termini legal és de tres mesos, 

i el silenci administratiu té efectes negatius. Aquest fet impedeix formalitzar la 

sol·licitud dins el termini que exigeix l'ordenança fiscal, que estableix que els 

efecte de l'exempció són a partir del moment en què es demana, i no es 

reconeixen efectes retroactius.  

El Síndic de Greuges de Catalunya, en situacions semblants, i segons la 

normativa estatal, ha resolt que els efectes retroactius s'han de reconèixer.  

Per tant, no es pot considerar una bona administració municipal aquella que no 

arbitra solucions normatives pròpies per no perjudicar el ciutadà, tot i que la 

culpa de la frustració del dret del contribuent tingui origen en l'administració 

autonòmica quan resol els assumptes tardanament. 

Així doncs, es va recomanar a l'Ajuntament que remogui l'obstacle reglamentari 

que impedeix el gaudiment del benefici fiscal considerat, i que modifiqui a  

“No es pot considerar una 

bona administració municipal 

aquella que no arbitra 

solucions normatives pròpies 

per no perjudicar el ciutadà” 
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aquestes efectes els requisits establerts per les ordenances fiscals, així com 

que disposi 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 

 Tarificació social gratuïta del servei de transport d‟autobusos. En relació a la 

recomanació de l‟expedient 2013SDGR00044, va proposar que s‟elabori i 

aprovi una Ordenança Municipal reguladora de la tarificació social gratuïta del 

servei de transport d‟autobusos urbans, la qual estableixi clarament la 

descripció del sistema d‟aplicació de tarifes, aplicant el sistema d‟ingressos 

declarats en renta, amb indicadors tipus IPREM O IRSC; els requisit per ser-ne 

beneficiari; i la resta d‟elements connexes, tenint en compte la possibilitat de 

concessió per a persones amb un grau de discapacitat reconegut que tot i 

superar el llindar dels indicadors tipus utilitzats, es consideri que són ingressos 

baixos.  

 Famílies monoparentals. En relació a les recomanacions dels expedients 

2010SDGR00090, 2012SDGE000015, 2012SDGR00067 i 2012SDGR00072, 

va proposar que s‟establís un sistema de beneficis fiscals en les taxes i preus 

públics per les famílies monoparentals, i un sistema d‟ajuts econòmics en 

l‟impost de béns immobles.  

 Renovació concessió sepultures. En relació a la recomanació dels expedients 

2011SDGR00099 i 2011SDGR00107, va proposar que la renovació de la 

concessió demanial sobre sepultures tipus tomba, panteó o mausoleu pugui 

fer-se per períodes inferiors als 50 anys, i per tant que la taxa meritada sigui 

proporcional al temps de durada de la mateixa.  

 Impost sobre l‟increment valor terrenys de naturalesa urbana.-  El Síndic va 

proposar que es concedeixin les corresponents exempcions, bonificacions, 

reduccions i/o ajuts econòmics a tots aquells ciutadans/nes que, requerits al 

compliment de les obligacions tributàries i que en els supòsits justificats per 

una manca de capacitat econòmica en el pagament de l‟impost sobre 

l‟increment valors dels terrenys de naturalesa urbana, s‟hagin vist obligats/ades 

a transmetre el seu habitatge habitual per dació en pagament. 

“L‟Ajuntament incompleix el Reglament del Síndic quan no 

remet els informes en el termini d‟un mes: hi ha expedients 

on l‟informe municipal està pendent des de fa  

més de nou mesos” 
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Impost de vehicles de tracció mecànica.- En relació a aquest impost s‟han presentat 

tres queixes. En la primera 2013SDGR00006, un ciutadà va demanar que es revisés el 

procediment en relació a l‟exempció del impost de circulació perquè considerava que, 

malgrat que la Generalitat li havia concedit un grau del 12% de minusvalesa, per 

extensió del Reial Decret 1414/2006, aquest equivalia al 33%. És cert que el Reial 

Decret 1414/2006 estableix que es consideraran afectats per un grau de minusvàlia en 

grau igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin  

reconeguda una pensió per incapacitat permanent  en grau total, absoluta o gran 

invalidesa. El ciutadà percebia una prestació per incapacitat permanent i considera 

que aquesta s‟havia d‟equiparar al 33%, en base a l‟article 1 del Reial Decret 

esmentat. Però cal advertir que aquest Reial Decret fa aquesta equiparació únicament 

i només als efectes de la Llei 51/2003 d‟igualtat d‟oportunitats, no discriminació i 

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Per tant, per la possible 

aplicació de l‟exempció de l‟IVT, només s‟ha de considerar el grau el ciutadà té 

reconegut per la Generalitat, i aquest és del 12%,  i en cap cas, li pot ser aplicat per 

extensió el 33% mencionat. Per tot, el Síndic va inadmetre la queixa a tràmit. 

 

En una segona queixa 2013SDGR00083 relativa al IVTM, el ciutadà es queixava de la 

denegació de la bonificació del 75% de l‟esmentat impost. L‟ordenança fiscal 

reguladora de l‟Impost de vehicles de tracció mecànica estableix que la bonificació 

esmentada, s‟aplicarà als vehicles que utilitzin exclusivament biocombustibles, biogàs, 

gas natural comprimit i hidrogen, i als vehicles elèctrics i bimodals. El vehicle del 

reclamant, no reunia cap dels requisits esmentats perquè pogués ser considerat com a 

tal, ja que es tractava d‟un vehicle que utilitza indistintament benzina i gas liquat del 

petroli. Per tant, la normativa no dona cabuda a aquest tipus de vehicle, per aplicar-li la 

bonificació de l‟impost. El Síndic va resoldre que l‟actuació de l‟Administració era 

ajustada a dret. No obstant, va recomanar a l‟Administració que en l‟article 2n apartat 2 

a) de l‟ordenança fiscal 2.3 reguladora de l‟impost sobre els vehicles de tracció 

mecànica, introduís un aclariment. I que la redacció del precepte quedés, 

aproximadament: “Un 75% de bonificació a favor dels titulars de vehicles que utilitzin  

exclusivament biocombustibles (derivats d‟olis vegetals), biogas, gas natural comprimit  
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i hidrogen i que acreditin que d’acord amb les característiques dels seu motor, no 

poden utilitzar un carburant contaminant (text nou en cursiva);  i dels titulars de 

vehicles elèctrics i bimodals”. En Síndic considera que aquesta redacció permetria que 

els subjectes passius de l‟impost coneguessin millor i a priori, els seus drets en relació 

a les bonificacions de les que poden beneficiar-se. 

 

Finalment, la tercera queixa per l‟Impost 

de Vehicles de tracció mecànica, 

2012SDGR00147, va donar lloc més 

endavant a l‟obertura d‟un d‟expedient 

d‟ofici (2013SDGR00097), i a sol·licitar, 

com ja s‟ha comentat, una modificació 

de les ordenances. El ciutadà va 

presentar una queixa a l‟Oficina del 

Síndic adduint que havia presentat una 

devolució d‟ingressos indeguts, relatiu al 

IVTM de l‟exercici 2012, ja que en el seu 

dia va procedir al pagament de l‟import, 

malgrat advertir al personal funcionari 

que el va atendre que tenia reconegut 

un grau de minusvalesa del 33%, però que no tenia la justificació documental. 

L‟Administració va dir-li que pagués l‟impost i que amb posterioritat, quan aportés el 

certificat de la Generalitat, li retornarien l‟import abonat. Però havent presentat la 

sol·licitud de devolució d‟ingressos indeguts, aquesta no li va ser concedida. Després 

d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que existia greuge i va recomanar a 

l‟Ajuntament de Sabadell que retornés l‟import pagat en concepte de IVTM al ciutadà. 

En la recomanació d‟ofici, i a la vista que l‟ordenança no preveia l‟aplicació retroactiva 

dels beneficis, el Síndic va recomanar que es modifiqués l‟article segon, relatiu a 

l‟exempció de l‟impost per persones amb discapacitat, i es preveges de forma 

expressa la retroactivitat expressa de l‟exempció de l‟impost quan concorrin els dos  

 

“el Síndic va recomanar que 

es modifiqués l‟article segon, 

relatiu a l‟exempció de 

l‟impost per persones amb 

discapacitat, i es preveges de 

forma expressa la 

retroactivitat expressa de 

l‟exempció de l‟impost quan 

concorrin els dos requisits 

jurídics personals, és a dir, el 

reconeixement de la 

discapacitat i la titularitat 

exclusiva de l‟ús del vehicles” 
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requisits jurídics personals, és a dir, el reconeixement de la discapacitat i la titularitat 

exclusiva de l‟ús del vehicles.  

 

Impost de béns immobles.-  El promotor de la queixa 2012SDGR00195 va exposar 

que l‟Ajuntament li havia negat la possibilitat de pagar l‟IBI mitjançant el fraccionament  

i aplaçament del deute, i des de l‟oficina de gestió tributària, l‟obligaven a pagar 

prèviament una multa de trànsit. Després d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar 

l‟existència de greuge atès l‟autonomia dels deutes tributaris. I va recomanar a 

l‟Ajuntament que no obligués al subjecte passiu, a pagar la sanció ja que aquesta no 

es trobava en executiva i que per tant, s‟havia de procedir al fraccionament i 

aplaçament del deute de l‟IBI, com l‟obligat lliurement determinés. D‟altra banda, es va 

recomanar també, que es respectés sempre els drets del ciutadans, ja que en casos 

com aquests, no se‟ls pot negar el seu dret a pagar o imputar un pagament parcial de 

forma autònoma per cada deute tal i com estableix la legislació tributaria a que l‟article 

63 de la Llei General Tributària. Els deutes tributaris són autònoms, i serà l‟obligat al 

pagament qui podrà imputar cada pagament al deute que lliurement determini. 

 

En una segona queixa, 

2013SDGR00028, la ciutadana es 

queixava que l‟Ajuntament li han 

expropiat un immoble sense 

notificació prèvia. Durant la 

tramitació de la queixa, la 

ciutadana va tornar al Síndic a 

denunciar que alhora li havien cobrat l‟IBI del 2013. L‟Ajuntament, en l‟informe va 

manifestar que havia anul·lat la liquidació de l‟IBI del 2013, i que estudiaria el tema de 

l‟expropiació. El Síndic, amb l‟informe, va considerar que l‟Ajuntament no havia seguit 

el procediment legalment establert d‟expropiació, vulnerant els drets de l‟administrada 

ja que no se la va informar en cap cas del procediment d‟expropiació. La ciutadana no 

havia rebut cap preu just, ni se li havia indemnitzat per cap concepte, malgrat haver-li 

expropiat l„immoble i haver-li enderrocat la construcció que hi havia al damunt. Alhora, 

la situació es va veure agreujada quan se li va sol·licitar el pagament de l‟IBI de  

“La ciutadana no havia rebut cap 

preu just, ni se li havia indemnitzat 

per cap concepte, malgrat haver-li 

expropiat l„immoble i haver-li 

enderrocat la construcció que hi 

havia al damunt” 
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l‟exercici 2013. El Síndic va recomanar que les intervencions urbanístiques no siguin el 

resultat de polítiques consumades i d‟abús de poder, i s‟informi degudament als 

ciutadans dels seus drets. Igualment es va recomanar que s‟anul·lés la liquidació 

referent a l‟IBI del 2013 i que des del Servei corresponent, es concertés una reunió 

amb la ciutadana, per establir un calendari de pagament, a fi que rebés el preu just, 

fruit de l‟expropiació o se l‟indemnitzés degudament. L‟Ajuntament va acceptar la 

recomanació i ens consta que va anul·lar la liquidació i va procedir al pagament de 

l‟expropiació. 

 

Impost sobre l‟increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.- En 

l‟expedient 2013SDGR00162, el ciutadà es mostrava disconforme amb el càlcul de la 

plusvàlua, per una transmissió que va realitzar. Un cop estudiada la seva sol·licitud, no 

es va admetre a tràmit, ja que els càlculs de l‟Ajuntament s‟ajustaven plenament a dret. 

En concret, el valor del sòl que cal tenir en compte pels càlculs, tal i com havia fet 

l‟Ajuntament, és el valor que correspon a efectes de l‟IBI, al qual se li aplica el 

percentatge corresponent. No es basa en la diferència entre l‟any d‟adquisició i l‟any 

de transmissió, sinó que la llei estableix que sobre el valor que tingui l‟immoble en la 

data de transmissió, se li han d‟aplicar els percentatges corresponents. Aquest impost, 

no calcula un increment del valor del terreny real, sinó que la llei fa una ficció i estima 

que hi ha hagut un “benefici” per estar en possessió del terreny durant uns anys. 

Encara que en realitat, l‟immoble hagi experimentat una pèrdua de valor, i en la data 

de transmissió, el preu sigui inferior a l‟adquisició, la llei fa una ficció i considera que 

cal prendre com a valor, el que l‟immoble tingui en la data de la transmissió i aplicar-li 

uns percentatges. Per tant, el Síndic va resoldre que els càlculs de l‟Ajuntament 

s‟ajustaven plenament a dret.  

 

Taxes.- Les queixes d‟aquesta temàtica han estat bàsicament per la taxa de residus. 

S‟han fet assessoraments a la ciutadania que es mostrava disconforme amb la 

desestimació que havia fet l‟administració de la sol·licitud de beneficis. 

 

En aquest àmbit, es va resoldre un queixa,  2013SDGR00052, on la ciutadana 

manifestava que el seu marit havia mort el dia 20 de gener i des del desembre estava  
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ingressat a l‟hospital, per tant, malgrat estar-hi empadronat, no havia residit ni un sol 

dia del 2013. Per tant, manifestava que l‟ordenança no tenia en compte, a l‟hora 

d‟establir la quota tributaria de la taxa de residus, les variacions experimentades al 

llarg de l‟any del número de persones empadronades en el domicili, sinó només 

aquelles que hi consten a 1 de gener, la qual cosa considerava injust en termes 

socials. Després d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que no hi havia greuge ja 

que l‟ordenança fiscal núm. 3.6 no preveu la possibilitat de prorratejar la taxa en casos 

de modificació del nombre de residents en un domicili, no obstant, es va recomanar a 

l‟Ajuntament que la modifiqués per tal d‟incorporar el prorrateig en els casos d‟inici o 

cessament en la utilització del servei.  

 

Finalment, destaquen dues queixes,  2013SDGR00143 i 2013SDGR00155, en què els 

ciutadans exposen la mateixa problemàtica. La qüestió que denuncien és que 

l‟Administració no els dóna dret a tenir vista de expedient on ells són interessats, sinó 

és previ pagament d‟una taxa. En ambdós casos es va fixar presumptament un preu 

d‟entre 60 i 70 euros per part de l‟Ajuntament. El Síndic va demanar els preceptius 

informes, però a data de tancament d‟aquesta memòria, encara no n‟ha obtingut 

resposta per part de l‟Administració.   
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3.-URBANISME I HABITATGE 

 

3.1. Llicències 

“Tot ciutadà que resideixi o tingui el seu domicili social en un Estat membre té dret a 

accedir als documents de les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea, 

qualsevol que sigui el seu suport” 

 

Dins de l‟àmbit de les llicències cal distingir 

dos tipus de queixes. En primer lloc, totes 

aquelles relacionades amb l‟edificació i 

l‟habitatge que requereixen una intervenció 

de l‟administració en l‟activitat privada a 

través de les llicencies urbanístiques i 

d‟activitats. En segon lloc, queixes 

relacionades amb la disciplina referida al 

compliment de les llicències, el què es tracta 

en un apartat següent. 

 

Dret admissió.- Arran d‟uns fets posats en coneixement de l‟Oficina, el Síndic va decidir obrir 

d‟ofici l‟expedient (2013SDGR00047) per saber si un establiment de discoteca complia la 

normativa municipal quan va impedir l‟entrada a un grup de joves amb la síndrome de Down. El 

Síndic va donar suport al grup de joves, acompanyant-los al Fiscal de delictes d‟odi i 

discriminació. No obstant, paral·lelament des del Síndic es va demanar un informe sobre si 

l‟establiment disposa de llicència i si aquesta es compleix. L‟informe, sol·licitat el dia 26 de març 

de 2013, encara està pendent de rebre a data de tancament d‟aquesta memòria, malgrat 

contravenir el termini d‟un mes, fixat en el Reglament del Síndic. 

 

Denegació de llicència i metres mínims de façana.- L‟any 2012, una ciutadana va presentar 

una queixa 2012SDGR00013, resolta durant el 2013, en què adduïa que tenia una nau 

industrial, que feia anys va ser declarada en ruïna total. La propietària la volia arreglar però 

l‟Ajuntament de Sabadell no  atorgava llicència perquè no tenia els 10 metres mínims de 

façana. Desprès d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que no existia greuge en l‟actuació 

de l‟Ajuntament de Sabadell en relació la denegació de la llicència d‟obres ja que la seva 

actuació es regia per allò que disposa el Text Refós del Pla General Municipal d‟Ordenació de 

Sabadell i no es complien els requisits per ser un solar edificable. Però es va recomanar a 

l‟Ajuntament que es casos com aquest, on la normativa implica un canvi en les condicions 

d‟edificabilitat de les parcel·les, informés als propietaris degudament, per tal d‟evitar situacions 

com aquesta, on la propietat no podia fer cap mena d‟actuació sobre un immoble que era seu, 

llevat de vendre‟l o comprar una part dels veïns, a fi d‟obtenir els metres mínims per poder 

edificar o arreglar l‟estructura. 
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3.2. Disciplina urbanística 

“Tota persona té dret a accedir a l'expedient que la concerneixi, dins del respecte dels 

interessos legítims de la confidencialitat i del secret professional i comercial” 

 

El concepte de 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.  

Els ens locals tenen atribuïda per llei la 

competència per intervenir en l‟activitat 

desenvolupada pel ciutadà sempre 

subjectes als principis rectors recollits a la 

LRBRL84.2 als que s‟ha d‟ajustar tota 

activitat d‟intervenció de l‟administració que 

són: el principi d‟igualtat davant la llei i en 

l‟aplicació de la mateixa, el principi de 

congruència entre els motius i la finalitat que 

la justifiquen i el respecte a la llibertat 

individual.  

 

Totes les queixes de disciplina urbanística 

estan vinculades a l‟àmbit de l‟habitatge i 

per això algunes han estat tractades en 

l‟apartat d‟habitatge. En l‟àmbit de disciplina 

urbanística les queixes presentades 

denuncien: el mal estat de conservació de 

les finques; l‟incompliment de la resolució 

municipal; el retard de la resposta municipal; 

o, la manca d‟aquesta resposta.  

 

Relacions de veïnatge.- En l‟expedient 2012SDGR00033 una ciutadana va presentar una 

queixa a la Síndic adduint que en reiterades ocasions havia posat en coneixement de 

l‟Ajuntament, les molèsties per sorolls que li causava l‟aparell d‟aire condicionat d‟un veí i un 

tendal que donaven al pati del seu habitatge. La ciutadana va presentar instàncies a 

l‟Ajuntament de les quals mai, no n‟ havia obtingut resposta. Després d‟estudiar el cas, el 

Síndic va considerar que existia greuge en quant a 

la tramitació del procediment, i va recordar a 

l‟Ajuntament l‟obligació de donar una resposta 

expressa i notificar-la. També va recomanar que 

l‟Ajuntament agilitzi els procediments de protecció 

de la legalitat urbanística i que es dotés dels 

mitjans personals i materials al Servei de  

 

“L‟Ajuntament ha 

d‟agilitzar els 

procediments de 

protecció de la legalitat 

urbanística” 
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Llicències i a la Secció de Disciplina per tal de poder acomplir amb les obligacions que marca la 

normativa vigent dins dels terminis.  

 

En la queixa 2013SDGR00001, la ciutadana va manifestar que s‟havia queixat en reiterades 

ocasions a l‟Ajuntament de Sabadell per denunciar el mal estat en què es trobava la paret 

mitjanera que limita el seu habitatge amb el del veí. L‟ajuntament no havia contestat a les seves 

peticions. En resposta al Síndic, l‟Ajuntament va emetre un informe tècnic, requerint al titular 

que en un mes procedís a adequar la tanca a la normativa. Posteriorment, i prèvia inspecció 

ocular de la paret mitgera, es va concloure que el sobrealçat havia estat retirat, i el Síndic va 

procedir a l‟arxiu de l‟expedient. No obstant, a finals d‟any la ciutadana tornar a l‟Oficina del 

Síndic per denunciar que la situació s‟havia tornat a produir 2013SDGR00181. En aquesta 

ocasió  es va traslladar l‟expedient al Servei de Mediació de l‟Ajuntament. 

 

Una ciutadana, com a presidenta de la seva comunitat de propietaris va presentar una queixa 

2013SDGR00171, adduint que, juntament amb una altra comunitat, l‟Ajuntament els ha instat a 

fer unes obres en els seus edificis a causa d‟unes esquerdes aparegudes. Segons informen 

ambdues comunitats, les esquerdes es deuen a l‟actuació irresponsable del propietari d‟un bar 

que hi ha als baixos de les comunitats. Al seu dia, les comunitats ja van posar en coneixement 

de l‟Ajuntament les obres que estava duent el propietari del bar, sense llicència, tocant 

estructures mestre de l‟edifici, i el què sembla ser el què hagi provocat, a la llarga, les 

esquerdes i moviments de l‟edifici. Les comunitats al·leguen que l‟any 2002 els edificis es van 

reparar íntegrament i que els problemes que hi ha ara, no són sinó el resultat de les obres fetes 

pel propietari del Bar. A data, de tancament d‟aquest informe, resta pendent de rebre l‟informe 

sol·licitat a l‟Administració.  

  

Activitats.- Una Comunitat de Propietaris va presentar una queixa 2012SDGR00171 a l‟Oficina 

del Síndic, adduint les molèsties d‟olors, brutícia i sorolls a causa del bar que hi havia als 

baixos del seu edifici. Un cop estudiat el cas, el Síndic Municipal de Greuges va considerar 

l‟existència de greuge ja que hi havia una manca d‟actuació per part de l‟Ajuntament per les 

molèsties derivades del funcionament de l‟activitat del bar. A més, es va recomanar a 

l‟Ajuntament de Sabadell que intervingués per verificar si el titular de l‟establiment complia amb 

les normes que es derivaven de la llicència. També es va recomanar que quan l‟Ajuntament 

inspeccioni, també avaluï i mesuri el soroll, i si es produeix un incompliment de l‟ordenança de 

sorolls i vibracions,  s‟iniciï el corresponent procediment sancionador.  
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En l‟expedient 2013SDGR00009 i el 

2013SDGR00020, tramitat pels presidents de 

dues comunitats de veïns, el fons de la queixa era 

el mateix, les molèsties per olors, mala respiració 

dels conductes de ventilació, els sorolls, horaris 

de tancament, etc, que els ocasionava 

l‟establiment de bar, situat als baixos dels 

respectius immobles. Es tractava de dos establiments de bar situats a l‟avinguda Matadepera, i 

en ambdós casos, va quedar acreditat que s‟incomplien les llicències, i la passivitat municipal 

davant d‟aquesta vulneració massa en el temps. El Síndic va resoldre que hi havia greuge. 

Ambdós establiments, finalment es van clausurar. Relacionat amb l‟expedient 

2013SDGR00020, es va obrir l‟expedient 2013SDGR000148, presentat pels mateixos 

propietaris del bar, que sol·licitaven la reobertura del mateix mentre l‟establiment s‟adequava a 

la normativa. El Síndic no va admetre a tràmit la queixa, ja havia quedat acreditat en la 

tramitació de l‟expedient 2013SDGR00020, que s‟havien incomplert les ordenances, i l‟activitat 

no s‟adequava a la llicència municipal.  

 

També hi ha, amb idèntica temàtica, quatre expedients 2013SDGR00054, 2013SDGR00055, i 

2013SDGR00056, 2013SDGR00092 que es queixen de les molèsties per els sorolls provocats 

pels clients d‟un bar quan els clients de l‟establiment surten del local per fumar, xerrar, barallar-

se. Des de la Síndic es va sol·licitar l‟informe oportú en data 17/04/2013, i a data de tancament 

de la memòria anual, el Síndic encara no n‟ha obtingut resposta, malgrat que el Reglament del 

Síndic preveu que els informes es faran arribar en el termini d‟un mes. 

 

Ocupació de la via pública.- Una ciutadana, en representació de la Comunitat de Veïns, va 

presentar una queixa, denunciant l‟excés d‟ocupació de taules i cadires exteriors, a la terrassa 

del bar dels baixos del seu l‟edifici. Segons la ciutadana els impedia als veïns transitar amb 

normalitat. Del propi informe de l‟Ajuntament es desprenia que l‟establiment, malgrat les 

advertències dels agents de la policia municipal, instal·lava més metres de terrassa que els 

autoritzats i ocupava el carreró amb mobiliari.  Aquests fets, tal com estableix l‟article 40 de 

l‟ordenança municipal d‟ocupació de les vies i espai públics de Sabadell, són sancionables. Des 

de les reiterades queixes veïnals, fins que va actuar l‟administració van passar mesos. Just 

després de que el Síndic sol·licités l‟informe, es va fer la primera actuació per part de 

l‟administració. Per tot, el Síndic va considerar que els drets dels veïns i veïnes s‟havien  

“Just després de que el 

Síndic sol•licités 

l‟informe, es va fer la 

primera actuació per part 

de l‟administració” 
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vulnerat. No obstant, cal constatar que l‟Ajuntament en aquest expedient ha dut a terme vàries 

actuacions, malgrat que totes amb posterioritat a la sol·licitud de l‟informe. El Síndic va 

recomanar a l‟Administració  que continués amb el procediment, i s‟iniciés el procediment 

sancionador a fi que l‟establiment complexi la normativa municipal. D‟aquesta forma si 

l‟Administració aplica amb rigor la norma no farà caure en descrèdit i manca d‟autoritat al 

Govern.  

 

Obres.-  A data de tancament de la memòria hi ha dos expedients similars pendents, dels quals 

l‟Ajuntament no ha fet arribar l‟informe oportú, el 2013SDGR00085 i el 2013SDGR00088. Els 

dos ciutadans van denunciar la presumpta il·legalitat d‟unes obres realitzades pels veïns 

respectius. Segons els promotors de les queixes, els veïns, han fet obres sobre la paret 

mitgera, que segons afirmen no són legalitzables. En el primer expedient, l‟Ajuntament no ha 

fet arribar l‟informe al síndic, malgrat que la sol·licitud del mateix és de data 14 de juny de 2013. 

En l‟expedient 2013SDGR00088, per contra, es va fer arribar l‟informe en data 17 de 

desembre, no obstant, s‟ha sol·licitat un aclariment al mateix, ja que existeix una contradicció 

entre el decret 4324/2012 de 9 de maig de 2012, i el decret 2601/2013 de 18 de març de 2013. 

En el primer, l‟Ajuntament requeria al promotor de les obres que es procedís a la restitució de la 

realitat física alterada de les obres executades sense llicència, procedint a l‟enderroc, atès que 

no eren legalitzables perquè el pati de l‟illa tant sols era edificable en planta baixa. En canvi en 

el segon decret, es concedeix la llicència  municipal per realitzar les obres. 

 

Una ciutadana va presentar una queixa adduint que l‟any 2010 ja havia presentat reclamació al 

Síndic 2010SDGR00077, després que li fos incoat expedient de protecció de la legalitat 

urbanística, perquè no s‟ajustaven a la llicència, ni l‟aire condicionat, ni el rètol ni el tendal del 

seu establiment. Finalment, el Síndic va tancar l‟expedient i aquest va quedar resolt en tràmit ja 

que el propi informe de l‟Ajuntament establia que en referència al tendal i el rètol les obres 

estaven prescrites i pel que feia a l‟aire condicionat es va obrir un nou expedient i la ciutadana 

va manifestar que legalitzaria les obres sol·licitades per l‟Ajuntament. No obstant, a principis del 

mes de maig del 2013 any, es va obrir de nou l‟expedient 2013SDGR00078, ja que la 

promotora de la queixa va rebre, de nou, el decret en què s‟incoava, altre cop, expedient de 

protecció de la legalitat urbanística per la col·locació sense llicencia del rètol, l‟aire, i el tendal. A 

data de tancament de la memòria, el Síndic està pendent de rebre un aclariment a l‟informe 

emès per l‟Ajuntament. 
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En una altra queixa es van denunciar al Síndic unes obres il·legals en la xemeneia de 

l‟establiment de la promotora de la queixa, això va dur a que s‟obrís l‟expedient 

2013SDGR00155, que està pendent de resoldre, previ informe de l‟Ajuntament, sol·licitat el 

19/11/2013. Crida l‟atenció que aquest establiment és el mateix que el denunciat en l‟expedient 

2013SDGR000173, com a possible causant de danys estructurals a un edifici d‟habitatges 

arran d‟unes obres fetes. 

 

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

“En definir-se i executar-se totes les polítiques i accions de la es garantirà un nivell 

elevat de protecció de la salut humana” 

 

3.3.1.- Contaminació acústica 

Els poders públics han de lluitar contra la 

contaminació acústica produïda pel soroll, ja 

que tal i com garanteix la Constitució 

Espanyola tots tenim dret a l‟honor, a la 

intimitat personal i a la pròpia imatge. 

D‟acord amb la doctrina sobre la 

contaminació acústica, una exposició llarga 

al soroll en un nivell insuportable però 

evitable, ha de estar protegida perquè no 

insereixi en la intimitat personal i familiar 

dificultant el lliure desenvolupament de la 

personalitat. Per tant, s‟ha de vetllar pel dret 

dels descans en el domicili.  

 

La regulació en aquest àmbit té com a base 

la Directiva europea 2002/49/CE de 25 de 

juny, la qual va establir un marc comú de 

regulació amb l‟objectiu d‟evitar, prevenir i 

reduir els efectes nocius del soroll 

ambiental. Per tant, en aquesta línia, la Llei 

estatal 37/2003 del soroll i la Llei catalana 

16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica contenen els criteris establerts a la 

Directiva, alhora que estableixen aquells 

mesures que els ajuntaments han d‟adoptar. 

A més, el Decret  176/2009 pel que s‟aprova 

el reglament de la Llei 16/2002 estableix 

directrius per tal de redactar les 

corresponents ordenances municipals. És 

en aquest marc legal on trobem l‟Ordenança 

municipal reguladora del soroll i les 

vibracions de Sabadell, la qual ha de ser 

aplicada per l‟Administració a través dels 

instruments previstos a la mateixa. Per 

últim, destacar que l‟ordenança municipal de 

sorolls i vibracions preveu que els veïns i 

veïnes han d‟evitar molestar els altres veïns 

amb sorolls innecessaris i que la 

responsabilitat administrativa per les 

infraccions d‟aquestes ordenança 

corresponen a la persona propietària del 

focus emissor o a la persona causant del 

soroll. 
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Durant el 2013, el Síndic ha tramitat un gruix important de queixes sobre la contaminació 

acústica, predominen les que fan referència a activitats sotmeses a llicència municipal, que  

mostra els problemes que genera l‟incompliment de les obligacions de l‟Administració en el 

control del soroll i una inspecció ineficaç. 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. 

 

Contaminació acústica derivada 

d‟Activitats.- Durant el 2013 s‟han 

resolt tres expedients d‟anys anteriors 

en què el problema venia provocat per 

l‟activitat d‟un local i/o els seus clients. 

En l‟expedient 2011SDGR00062 un 

ciutadà es queixava d‟una empresa 

emplaçada al costat de casa seva, que 

li provocava molèsties per sorolls. 

L‟Ajuntament havia realitzat alguna 

sonometria, però aquestes s‟havien realitzat quan la màquina que provocava els sorolls estava 

apagada. Tal i com estableix l‟ordenança, el responsable i el titular de la font emissora resten 

obligats a permetre el seu accés, a dins l‟activitat, per tal de dur a terme la visita d‟inspecció i a 

posar en funcionament les fonts emissores de la manera com se‟ls indiqui, per tal de dur a 

terme mesuraments acústics i les comprovacions necessàries. D‟aquesta forma es donaran en 

el moment de la sonometria les condicions de molèsties reals que la víctima pateix dia a dia, 

cosa que, durant les proves realitzades no ha succeït, com la mateixa víctima ha comunicat als 

inspectors. Per tot, el Síndic va considerar que hi havia greuge, ja que malgrat les actuacions 

fetes per part de l‟Ajuntament, no es van respectar els preceptes de l‟ordenança municipal. 

Concretament la sonometria s‟ha de realitzar conforme l‟article 31.2, per tal de dur a  

terme el procediment d‟inspecció de la forma més ajustada possible a la realitat del dia a dia de 

la persona que pateix les molèsties. I va recomanar que portés a terme una sonometria al 

domicili de l‟afectat, accedint al local, i obligant al titular de l‟activitat a posar en funcionament la 

maquinària, de forma que es reprodueixin les condicions de molèstia habituals de les que es 

queixa la persona afectada. 

“La sonometria s‟ha de realitzar 

conforme l‟article 31.2, per tal de 

dur a terme el procediment 

d‟inspecció de la forma més 

ajustada possible a la realitat del 

dia a dia de la persona que 

pateix les molèsties” 
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En l‟expedient 2012SDGR00118, una ciutadana es queixava que des de l‟any 2007 havia posat 

en coneixement de l‟Ajuntament les molèsties que li causaven els sorolls provocats pels clients 

d‟un bar proper al seu habitatge. Després d‟estudiar el cas, el Síndic  va considerar l‟existència 

de greuge ja que hi havia una manca d‟actuació per part de l‟Ajuntament de Sabadell, i va 

recomanar que verifiqués si el titular del bar complia amb les normes que es deriven de la 

llicencia en relació als horaris, i quan es produïssin les molèsties, s‟inspeccionés, avalués i es 

mesurés el soroll, iniciant el corresponent procediment sancionador si fos necessari.  

 

En l‟expedient 2012SDGR000134, la promotora 

de la queixa denunciava que havia presentat 

diverses instàncies a l‟Ajuntament posant de 

manifest el malestar que li produeixen els sorolls 

i les pudors d‟un bar. Després d‟estudiar el cas, 

el Síndic Municipal de Greuges va considerar 

que existia greuge i va recomanar a l‟Ajuntament de Sabadell que intervingués perquè cessés  

l‟activitat, ordenant mesures correctores, ja que no pot inhibir-se davant de situacions 

perjudicials pel medi ambient. 

 

Una ciutadana va presentar una queixa (2013SDGR00023) a l‟Oficina del Síndic adduint que 

des de feia anys patia sorolls i vibracions procedents d‟una fàbrica propera al seu habitatge. 

Aquest fet el va posar en coneixement de l‟Ajuntament, qui no havia donat resposta. Després 

de rebre l‟informe de l‟Administració, el Síndic va comprovar que des de l‟Ajuntament s‟havien 

mantingut converses amb la reclamant qui havia manifestat que darrerament no sentien sorolls, 

i aquesta s‟havia mostrat conforme en l‟arxiu de les actuacions de comprovació. Per això, va 

considerar que no hi havia greuge ja que la pròpia ciutadana va manifestar a l‟Ajuntament, la 

seva conformitat en què l‟expedient quedés arxivat. No obstant, i després de la conversa 

mantinguda amb la ciutadana recentment, aquesta va manifestar que els sorolls persisteixen, 

per tant, el Síndic la va informar que en el cas que aquests li ocasionin de nou molèsties, 

presenti una nova instància a l‟Ajuntament, perquè reiniciï el  procediment i faci les 

comprovacions oportunes. 

“L‟Ajuntament de Sabadell 

no pot inhibir-se davant de 

situacions perjudicials pel 

medi ambient” 
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Una actuació provocada pels sorolls d‟una 

activitat sotmesa a llicència, va ser 

l‟expedient 2012SDGR00170, on el ciutadà 

denunciava les molèsties per soroll que 

provenien d‟una escola bressol situada 

prop de casa seva. Després d‟estudiar el 

cas, el Síndic va considerar l‟existència de greuge. A més, es va recomanar a l‟Ajuntament de 

Sabadell que evités que l‟esmentada llar d‟infants estigués en funcionament sense tenir la 

llicència municipal oportuna, no només perquè provoqués molèsties als veïns, sinó perquè 

estava en joc la seguretat i salut dels infants que hi anaven. A més, es va recomana que 

continuï l‟expedient de disciplina d‟activitats i faci complir la normativa aplicable a aquests tipus 

de centres. Que garanteixi i vetlli pels drets dels veïns/es mitjançant l‟esmentat expedient de 

disciplina i mitjançant reforç el a les hores d‟entrada i sortida de nens/es. Per últim, va 

recomanar que realitzés les inspeccions i els mesuraments sonors oportuns per tal de detectar 

si el sorolls sobrepassen els llindars legals. Cal senyalar que ja l‟any 2009 hi va haver una 

queixa sobre l‟incompliment de la normativa d‟aquesta llar d‟infants, i el què preocupa al Síndic 

és que l‟esmentada llar d‟infants estigui en funcionament sense tenir l‟oportuna llicència 

municipal, no només perquè provoqui molèsties als veïns/es, sinó perquè està en joc la 

seguretat i salut dels infants que hi van. 

 

Contaminació acústica derivada de la neteja 

viària.- En guany només s‟ha resolt una queixa 

pels sorolls dels contenidors 

(2012SDGR00175), provinent de l‟exercici 

2012, que el Síndic va resoldre amb un no 

greuge. Certament els veïns no volen tenir els 

contenidors davant de casa seva, però en 

aquest cas, no quedaven davant de  

l‟habitatge de la promotora de la queixa, qui 

sol·licitava que aquests fossin traslladats al davant de la finestra d‟un veí. El Síndic desprès 

d‟estudiar el cas va considerar que no existia greuge en l‟actuació de l‟Ajuntament ja que 

aquest va justificar la necessitat de mantenir la ubicació actual. 

 

 

 

“L‟any 2009 va haver una 

queixa sobre l‟incompliment 

de la normativa d‟una llar 

d‟infants” 

“Si existeix una ordenança 

municipal del soroll, 

l‟Administració l‟ha de 

conèixer i l‟ha de fer 

complir a través dels 

mecanismes previstos en 

la mateixa” 
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Contaminació acústica i relacions de veïnatge.-En la majoria de casos, la queixa fa 

referència al fet que els veïns dels habitatges contigus produeixen sorolls, tant de dia com de 

nit.  

 

En l‟expedient 2012SDGR00180 el ciutadà va presentar una queixa a l‟Oficina del Síndic 

adduint que s‟havia queixat a l‟Ajuntament de les molèsties que els causaven els veïns. 

Després d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que existia greuge en l‟actuació de 

l‟Ajuntament perquè aquest no havia contestat per escrit i dins del termini legalment establert 

les instancies. Per tot, es va recomanar que l‟Ajuntament realitzés els actes necessaris per 

comprovar si es complia la normativa realitzant les oportunes sonometries i si fos necessari 

iniciant l‟oportú expedient sancionador. A més, el Síndic va recomanar que s‟elaborés una 

Carta de Serveis de la Policia Local a fi que adquireixin compromisos escrits amb la població, la 

qual cosa milloraria la visió que la ciutadania té del propi cos policial.  

 

Una ciutadana va presentar una queixa, 

2013SDGR00073, en representació de la seva 

comunitat de veïns, en relació a l‟extorsió que un veí 

els estava ocasionant, amb sorolls continus de 

portes, llançament d‟objectes, crits, i arrossegament 

de mobles, entre d‟altres. Segons l‟informe 

municipal, la Policia  va desplaçar-se al lloc i va 

parlar amb el fill del propietari, el qual es va 

comprometre a cessar el soroll, malgrat tot, la 

situació va continuar igual, i les molèsties no van 

cessar. El Síndic va estimar la queixa, considerant 

que  l‟Ajuntament no va respectar el protocol d‟actuació establert a la guia de l‟ordenança municipal 

reguladora del soroll i vibracions de Sabadell i es va recomanar a l‟Administració el compliment del 

protocol d‟actuació i que posés en marxa el Servei de Mediació Comunitària per tal de 

solucionar el problema.  

Finalment, el Síndic vol destacar l‟expedient 2012SDGR00142, en que un ciutadà es queixava 

de les molèsties per vibracions que li produïen uns aparells d‟aire condicionat  

d‟un veí, arrel de la instal·lació en el pati interior d‟un ascensor que feia que el seu habitatge 

vibrés. Desprès d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que hi ha greuge, ja que si existeix 

una ordenança municipal del soroll, l‟Administració l‟ha de conèixer i l‟ha de fer complir a través 

dels mecanismes previstos en la mateixa. A més, es va recomanar a l‟Ajuntament que realitzés 

els actes necessaris per comprovar si es compleix la normativa en el cas concret, realitzant les 

oportunes medicions i iniciant l‟oportú expedient sancionador si fos necessari. L‟Administració  

“L‟Administració no pot 

justificar la manca 

d‟actuació per tractar-se 

d‟un tema entre veïns, o no 

pot desentendre‟s ni 

desatendre aquests casos 

al•legant que es tracta d‟un 

tema privat” 
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no pot justificar la manca d‟actuació per tractar-se d‟un tema entre veïns, o no pot 

desentendre‟s ni desatendre aquests casos al·legant que es tracta d‟un tema privat, que cal 

solucionar per la via civil,  sense que es desentengui d‟aquests casos, on afirma en molts 

informes que es tracta d‟un tema entre veïns que cal que solucionin per la via civil. 

 

3.2.2.- Contaminació calòrica, per fums i olors 

Una ciutadana va presentar una queixa l‟any 2011, (2011SDGR00167) adduint que als baixos 

del seu edifici hi havia un local que duia a terme activitats de rostisseria i que provocava que 

els fums i les olors empastifessin tot el bloc, impedint que es pogués viure a l‟habitatge amb 

normalitat. Després d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que existia greuge ja que hi havia 

una manca d‟actuació municipal per les molèsties derivades dels funcionament de l‟activitat de 

rostisseria, ja que l‟Administració havia comprovat en reiterades ocasions l‟existència 

d‟infraccions i no havia imposat cap sanció, ni mesura executiva. Per tant, es va recomanar a 

l‟Ajuntament la intervenció municipal perquè cessés l‟activitat, adoptant mesures correctores  

o ordenant la clausura del local. A més, es va recomanar que quan es produïssin aquest tipus 

de molèsties, s‟inspeccionés, i s‟avalués si realment s‟incomplien les ordenances, i si era així 

s‟iniciés el corresponent procediment sancionador. Hi ha constància que finalment l‟Ajuntament 

va decretar la clausura de l‟activitat.  

 

En la queixa 2012SDGR00087, el ciutadà també 

es queixava que als baixos del seu edifici hi 

havia un local que duia a terme activitats de 

rostisseria i que provocava que els fums i els 

olor embrutessin tot el bloc. L‟Ajuntament va 

decidir tancar l‟activitat perquè no complia les 

ordenances municipals però després es va 

tornar a dictar una ordre d‟obertura provisional. El Síndic va considerar l‟existència de greuge i 

va recomanar la intervenció municipal perquè cessés l‟activitat tot adoptant mesures 

correctores o ordenant la clausura del local, si era necessari. 

 

Un altre establiment de rostisseria, va provocar la presentació d‟una queixa 2013SDGR00021.  

Aquesta va quedar resolta durant la tramitació de la mateixa, ja que abans de rebre l‟oportú 

informe sol·licitat pel Síndic, des de l‟Administració es va decretar la clausura de l‟establiment  

“L‟Administració havia 

comprovat en reiterades 

ocasions l‟existència 

d‟infraccions i no havia 

imposat cap sanció” 
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per incomplir la normativa. No obstant, a finals d‟any es va obrir de nou una queixa 

2013SDGR00166 perquè la rostisseria havia reobert, i amb ella havien tornat les molèsties de 

pudors. A data de tancament de la memòria, resta pendent l‟informe per determinar si l‟activitat 

de rostisseria que s‟hi duu es fa d‟acord amb l‟oportuna llicència d‟activitats, i si l‟activitat 

s‟adequa a la normativa vigent, en especial si la capsa de filtres reuneix els condicionants 

exigits per la norma. 

 

3.4 Habitatge social 

“La dignitat humana és inviolable, serà respectada i protegida” 

 

El marc legal en relació a l‟habitatge es 

troba a la Carta Europea de Salvaguarda 

dels drets Humans a la Ciutat, a la 

Constitució Espanyola, a l‟Estatut 

d‟Autonomia de Catalunya i a la Llei 

18/2007 de 28 de desembre del dret a 

l‟habitatge en Catalunya. L‟habitatge és un 

dret. Totes les persones que viuen a la 

ciutat tenen dret a un habitatge digne, segur 

i salubre i les autoritats municipals han de 

vetllar per una oferta adient d‟habitatge i 

d‟equipament de barri per a tots els 

ciutadans, sense fer distincions pel nivell 

d‟ingressos, tal i com consta a la Carta 

Europea de Salvaguarda dels drets Humans 

a la Ciutat. A més, la Constitució espanyola 

afirma, a l‟article 47, el dret a tothom a un 

habitatge digne i adequat i insta als poder 

públics a fer efectiu aquest dret.  En aquest 

sentit, l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya 

inclou l‟obligació dels poders públics de 

facilitar l‟accés a l‟habitatge a partir de dues 

grans vies: la generació del sòl i la promoció 

d‟habitatge públic protegit amb una especial 

atenció als col·lectius més necessitats. Cal 

afegir la llei 18/2007 de 28 de desembre del 

dret de l‟habitatge de Catalunya la qual 

recull en el seu articulat el concepte de 

solidaritat urbana com a objectiu per a fer 

efectiu el dret a l‟habitatge a Catalunya, 

obligant a determinades poblacions a 

comptar amb un parc d‟habitatges destinats 

a polítiques socials.  

 

VPO.- Una ciutadana va presentar una queixa 2013SDFGR000042 a l‟Oficina del Síndic 

adduint la seva disconformitat amb el procediment d‟adjudicació de la promoció d‟Habitatges de 

Protecció Oficial de Can Llong 4. L'expedient va ser resolt en tràmit després que l‟informe de 

l‟Ajuntament establís que a la ciutadana li havia estat adjudicat un habitatge de lloguer de la 

promoció Can Llong 5, del qual n‟havia signat el corresponent contracte amb l‟empresa Sbd 

Lloguer Social SA. 
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3.5 Ocupacions molestes 

“Tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, del seu domicili 

 i de les seves comunicacions” 

 

Com ja ha quedat palès en els últims anys, 

la situació de crisis econòmica, injusta i 

inhumana, ha provocat que augmentin 

considerablement les ocupacions 

d‟habitatges que generen  molèsties als 

veïns. Les ocupacions en general, no han 

de ser motius d‟intervenció municipal si 

aquestes no generen molèsties, el problema 

apareix quan les persones que ocupen 

finques deshabitades generen problemes i 

molèsties als veïns, amb sorolls, pudors, 

humitats, acumulació de deixalles i brutícia, 

la qual cosa fa aparèixer plagues, insectes, 

rosegadors...etc. En aquest sentit, 

l‟Ajuntament de Sabadell està facultat per 

actuar a fi que no es vulnerin les 

ordenances municipals, intervenint quan uns 

veïns, ocupes o no, causin molèsties a 

d‟altres. És a dir, cal garantir la seguretat 

física i moral dels veïns i veïnes que 

denuncien les situacions d‟ocupació, 

aplicant efectivament la normativa 

reguladora a cada conflicte, per evitar la 

vulneració dels drets fonamentals, 

mitjançant el poder legalment establert en 

matèria sancionadora dels ens locals.  

 

Un ciutadà va presentar una queixa 

(2012SDGR00168) adduint que alguns 

pisos del bloc contigu al seu habitatge 

estaven ocupats. Aquest fet l‟havia posat 

en coneixement de l‟Ajuntament de 

Sabadell en vàries ocasions, sense 

obtenir-ne resposta. Després d‟estudiar el 

cas, el Síndic va considerar que existia 

greuge ja que malgrat alguns tràmits burocràtics per part de l‟Administració, el ciutadà 

continuava patint les molèsties per sorolls excessius, brutícia, i insalubritat, entre d‟altres. Es va 

recomanar a l‟Ajuntament que intervingués, sempre que s‟incomplís l‟Ordenança municipal 

reguladora del soroll, que s‟iniciés el procediment d‟inspecció, i si s‟esqueia, el procediment 

sancionador corresponent. D‟altra banda, es va recomanar que intervingués sempre que es 

facin activitats il·legals i que garanteixi la seguretat física i moral dels veïns que denuncien les 

situacions d‟ocupació, donant sempre una resposta. Per últim, el Síndic va recomanar una 

actuació decidida i contundent davant les situacions que perjudiquen els estàndards mínims de 

convivència, sense el més mínim grau de tolerància.  

“L‟Ajuntament està facultat per 

actuar a fi que no es vulnerin 

les ordenances municipals, 

intervenint quan uns veïns, 

ocupes o no, causin molèsties 

a d‟altres” 



 

 
Pàgina 82 

 

 

 

Una ciutadana va presentar una queixa 

2013SDGR00025 al Síndic denunciant la 

mateixa problemàtica que en la queixa 

anterior. El Síndic, en aquest cas, va 

considerar que l‟actuació de l‟Administració 

havia estat contundent, amb  seguiments 

de vigilància a la zona per torns i sobretot 

de nit, havent sol·licitat als Mossos 

d‟esquadra la intensificació de vigilància en 

el sector; es van dur a terme entre l‟any 2012 i 2013 un total de 23 actuacions d‟assistència i 

atenció a la persona afectada i, a més a més es va obrir un expedient a l‟arxiu general de 

treball i seguiment d‟habitatges ocupats. En general, va quedar acreditat un tracte diferenciat a 

l‟esmentada zona amb la finalitat de resoldre la problemàtica existent, per part municipal. No 

obstant, el síndic va recomanar seguir en la  ínia d‟actuació i continuar amb els procediment 

obert fins al final. 

 

 

3.6 immobles abandonats 

“Amb la finalitat de combatre l'exclusió social i la pobresa, es reconeix i respecta el dret 

a una ajuda social i a una ajuda d'habitatge per garantir una existència digna a tots 

aquells que no disposin de recursos suficients, segons les modalitats establertes pel Dret i 

per les legislacions i pràctiques nacionals” 

 

Un altre dels problemes amb l‟habitatge, són els immobles abandonats i els problemes 

relacionats de manca de salubritat que aquests ocasionen als habitatges propers tals com 

insectes, pudors, rosegadors, etc. incidint negativament en la qualitat de vida dels veïns i 

veïnes. L‟article 189 del Decret Legislatiu 1/2005 estableix l‟obligació de tots els propietaris de 

construccions i instal·lacions de complir amb els deures d‟ús, conservació i rehabilitació 

establerts legalment, i garantir les condicions mínimes d‟habitabilitat dels habitatges. Alhora, 

també 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.  

 

 

 

“El Síndic va recomanar una 

actuació decidida i contundent 

davant les situacions que 

perjudiquen els estàndards 

mínims de convivència, sense 

el més mínim grau de 

tolerància” 
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En aquest sentit, l‟Ajuntament disposa d‟un conjunt d‟eines per fer complir aquestes obligacions 

al propietari de l‟ immoble a través dels mitjans d‟execució forçosa previstos a l‟ordenament 

jurídic. En concret, l‟article 95 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que les administracions 

públiques poden procedir, amb l‟advertència prèvia, a l‟execució forçosa dels actes 

administratius, llevat dels supòsits en què se suspengui l‟execució d‟acord amb la llei, o quan la 

Constitució o la llei exigeixin la intervenció dels tribunals. En qualsevol cas, respectant sempre 

el principi de proporcionalitat i escollint el mitjà d‟execució menys restrictiu de la llibertat 

individual. 

 

En l‟expedient 2013SDGR00013, 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 adduir  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 complia 

amb els deures d‟ús, conservació i rehabilitació; i va recomanar a l‟Ajuntament que fes complir 

del contingut de l‟acte administratiu per qualsevol mitjà d‟execució forçosa previst a 

l‟ordenament jurídic.  

 

Per uns fets similars, es va tramitar la queixa 2013SDGR00049, 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 seu cas, 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 encara. 

 

“El Síndic ha constatat un any més la manca de conservació 

de molts habitatges i solars a la ciutat i els problemes que 

això ocasiona als veïns d‟aquests immobles, amb molt poca 

implicació municipal.” 
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La queixa 2013SDGR00093 també es va tramitar per l‟estat d‟abandó de l‟habitatge situat al 

costat de casa del promotor de la queixa, el que havia provocat la proliferació d‟insectes i rates 

i l‟aparició d‟humitats a la seva vivenda. Aquest expedient a data de tancament de la memòria 

resta encara pendent d‟informe de l‟Ajuntament. 

 

Una grup de veïns, va presentar una queixa 2013SDGR00066 denunciant que algunes 

vivendes del barri de Can Puiggener s‟havien convertit en abocadors d‟escombraries. El Síndic 

va demanar un l‟informe sobre les actuacions dutes a terme per l‟ Ajuntament de Sabadell així 

com les futures intencions per solucionar el problema dels veïns. Els veïns van denunciar la 

situació, que cada vegada era més insostenible, i va aportar fotografies on s‟evidenciaven  

signes d‟abandonament dels habitatges. A data de tancament de la memòria la Síndic està 

pendent de rebre l‟informe, sol·licitat el 21/05/2013, incomplint el Reglament del Síndic. 

 

Dos expedients més, il·lustratius dels problemes que generen els immobles abandonats, són 

els expedients 2013SDGR00120 i 2013SDGR0013, que es troben en tràmit, pendents que el 

Síndic emeti una resolució per haver rebut l‟informe de l‟Ajuntament durant el mes de gener. En 

ambdós casos, ens tracta de l‟estat l‟abandó d‟una fàbrica que ha propiciat una invasió de cucs 

a l‟interior dels seus habitatges. 

 

Finalment, el Síndic vol destacar l‟expedient 

2013SDGR00130, per haver quedat acreditat 

en aquest expedient que l‟estat d‟abandó d‟un 

immoble pot 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 pot posar en perill la 

seguretat. Cal deixar constància que 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 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  

“L‟Administració, hauria de 

procedir a l‟execució 

subsidiària en casos com 

aquest, on la seguretat no 

queda garantida” 
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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. 
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4.-ESPAI PÚBLIC 

 

4.1 Circulació de vehicles 

 

4.1.1 Places reservades a persones amb discapacitat 

“Es reconeix i respecta el dret de les persones discapacitades a beneficiar-se de mesures 

que garanteixin la seva autonomia, la seva integració social i professional i la seva 

participació en la vida de la comunitat” 

 

El marc jurídic relacionat amb la circulació i 

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. Cal remarcar, l‟especial atenció 

que mereixen les persones discapacitades 

per poder fer efectiva la seva accessibilitat i 

mobilitat personal. Les persones 

discapacitades 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 del país. 

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.   

 

S‟ha constat un augment important per 

denúncies de reserves de places. En tots els 

expedients, el denominador comú és el 

mateix: el ciutadà o ciutadana fan la sol·licitud 

de la reserva de plaça per ser persones amb 

discapacitat, i l‟Ajuntament, o no contesta a la 

seva petició, o contesta que no hi ha recursos 

per la placa ni per fer front al pintat de la reserva de la plaça. En són alguns exemples, els 

expedients 2013SDGR00077, 2013SDGR00109, 2013SDGR00110, i 2012SDGR00169. En 

aquestes expedients, el greuge va quedar resolt durant la tramitació i l‟Ajuntament, va procedir 

a instal·lar la plaça quan el Síndic va intervenir. No obstant, el Síndic va emetre les resolucions 

oportunes, ja que l‟Ajuntament en els informes responia que no s‟havien dut a terme les 

instal·lacions de les places per motius administratius. I va resoldre que hi havia greuge ja que  

“Resulta intolerable per part 

de l‟Administració al•legar 

motius administratius per 

no procedir a una reserva de 

plaça de discapacitat” 
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s‟havien vulnerat els drets a la igualtat plena i efectiva de les persones amb discapacitat. 

Resulta intolerable per part de l‟Administració al·legar motius administratius per no procedir a 

una reserva de plaça de discapacitat. 

 

Un ciutadà, 2013SDGR00051 va 

denunciar que hi havia quatre places 

reservades a persones amb 

discapacitat que no s‟usaven, en el 

barri on ell vivia. En relació a la 

queixa que el ciutadà havia presentat 

formalment a l‟Ajuntament, no li va 

ser contestada per escrit, i per això el 

Síndic va resoldre que hi havia 

greuge. L‟Administració ha de donar 

resposta escrita a les qüestions que les persones li plantegin també per escrit, tant en el marc 

d‟un procediment administratiu, com quan formulin suggeriments, propostes, queixes o 

demandes d‟informació. Les respostes expresses de l‟Administració han de ser raonades, 

intel·ligibles i congruents amb les peticions o les al·legacions formulades, per no causar 

indefensió i inseguretat jurídica a les persones que s‟hi adrecen. L‟Administració ha d‟articular 

els recursos necessaris per tramitar i respondre, en un termini raonable i de manera 

argumentada. Per tant, el fet de no contestar per escrit als suggeriments que feia el ciutadà en 

quan a la utilització de les places, vulnera el dret a una bona administració. Però a més, 

finalment, va quedar acreditat pel propi Ajuntament, que el ciutadà tenia raó. En relació al fons 

de la queixa, el Síndic va recomanar que l‟Ajuntament, dugui d‟ofici un registre exhaustiu de 

places reservades per a persones amb mobilitat reduïda a la ciutat i revisi periòdicament si es 

mantenen les condicions per les que es van atorgar. 

 

“Les respostes expresses de 

l‟Administració han de ser 

raonades, intel•ligibles i 

congruents amb les peticions o 

les al•legacions formulades, per 

no causar indefensió i 

inseguretat jurídica a les 

persones que s‟hi adrecen” 
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4.1.2 Multes de trànsit: Policia municipal 

“És obligació de l’Administració motivar les seves decisions” 

 

Les multes de trànsit comporten la 

tramitació d‟un expedient sancionador en 

matèria de trànsit el qual ha de seguir un 

procediment administratiu, caracteritzat per 

un conjunt de requisits formals d‟obligat 

compliment regulats a la Llei 30/1992 de 26 

de Novembre, del Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú i a la Llei 26/2012 de 3 

d‟agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques catalanes. El 

ciutadà multat, té dret a accedir en tot 

moment a la informació i a l‟expedient, tal i 

com estableix l‟article 23 de la precitada Llei 

26/2010 que fa referència explícita a uns 

serveis públics de qualitat, i l‟article 35.1 de 

la Llei 30/92 que contempla el dret a 

conèixer en qualsevol moment l‟estat de la 

tramitació dels procediment en els quals 

tingui la condició la persona interessada i a 

obtenir còpia dels documents que contenen.  

 

En aquest apartat, s‟inclouen com cada any, alguns expedients il·lustratius, que exemplifiquen 

les nombroses denúncies relatives a les incidències en la tramitació dels expedients 

sancionadors. De les 24 queixes rebudes en aquest àmbit, la majoria estan motivades pel 

desacord dels ciutadans amb algun dels aspectes relacionats amb el procediment sancionador. 

La majoria de reclamacions continuen sent per estacionaments indeguts, als que s‟hi afegeix el 

fet que el vehicle l‟ha retirat la grua municipal, amb la conseqüent obligació de liquidar la taxa. 

També hi ha alguna queixa per la zona blava (21013SDGR00111). 

 

Cal remarcar que el dret del ciutadà 

que condueix un vehicle queda limitat 

per dret a la seguretat física dels 

ciutadans vianants i pels conductors i 

ocupants dels altres vehicles.  El marc 

jurídic d‟aquest drets està previst  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 junt, sobre mobilitat,  

 

 

“Cal que el agents provin les 

infraccions amb mitjans de 

prova, no fent-se valer només del 

principi de veracitat. Cal que els 

agents intentin fer la notificació a 

l‟acte quan sigui possible per 

evitar qualsevol situació 

d‟indefensió” 
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desenvolupada per diferents decrets; i l‟ordenança municipal de circulació. A la policia 

municipal li correspon la protecció d‟uns drets però sempre complit amb les garanties que 

estableix la llei, com ara la presumpció d‟innocència i la presumpció de veracitat. 

 

La presumpció d‟innocència es troba recollida com a dret fonamental a l‟article 24 de la 

Constitució Espanyola. Aquest dret comporta el reconeixement de la innocència mentre no hi 

hagi una actitud o resultat probatori que actuï en contra d‟aquesta presumpció, en retalli la força 

o arribi a destruir-la. A més, es constitueix com un dret que comporta que la sanció s‟hagi de 

basar en actes o mitjans probatoris de càrrec o incriminatoris de la conducta que es retreu. 

D‟allò esmentat es desprèn: que la carrega de la prova correspon a qui acusa; que ningú està 

obligat a provar la seva innocència i que, malgrat que l‟agent de l‟autoritat gaudeix de 

presumpció de veracitat, té el deure d‟aportar tots el elements probatoris; i finalment, una 

insuficiència en el resultat de les proves ha de traduir-se en un pronunciament absolutori. Per 

tant, en la actuació de la policia municipal, cal que el agents provin les infraccions amb mitjans 

de prova,  no fent-se valer només del principi de veracitat, En tot cas, cal que els agents 

intentin fer la notificació a l‟acte quan sigui possible per evitar qualsevol situació d‟indefensió.  

 

Utilització de dispositius mòbils.-  Un exemple de les queixes que arriben a l‟oficina, és la 

2013SDGR00070, en relació a una multa de trànsit per conduir presumptament utilitzant 

aparells mòbils o electrònics. La ciutadana va presentar la queixa al·legant que no podia estar 

utilitzant cap dispositiu mòbil perquè no té mòbil. El Síndic considera que en aquests supòsits, 

la prova del ciutadà de demostrar que no estava parlant pel mòbil resulta impossible, per tant, 

s‟ha d‟estar a la presumpció de veracitat de l‟agent, però sempre que el procediment seguit per 

l‟Administració sigui el correcte. I en aquest cas, el Síndic va considerar que el procediment no 

s‟havia seguit correctament. L‟article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s‟aprova el  

Reglament del procediment Sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 

Seguretat Vial, estableix que, com a norma general, les denúncies de caràcter obligatori, 

formulades pels agents de l‟autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, es notificaran a 

l‟acte als denunciats i, només per raons justificades, que hauran de constar en les pròpies 

denúncies, podran notificar-se amb posterioritat. L‟apartat segon de l‟esmentat article, afegeix 

que les denúncies formulades pels agents, sense aturar, no seran vàlides excepte que constin 

en aquestes i se‟ls notifiqui les causes concretes i específiques per les quals no es va poder 

aturar el vehicle. En l‟expedient tramitat pel Síndic, es va comprovar que no consta en la 

denúncia el perquè no es va poder aturar el vehicle. En la notificació de la denúncia s‟hagués 

hagut de fer constar les causes concretes i específiques per les quals no es va notificar a l‟acte. 

El Reglament i la jurisprudència estableixen que per tal que aquestes causes que es fan  
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constar en la denúncia siguin acceptables, cal que siguin causes concretes i específiques, no 

valent expressions genèriques com la que consta en aquest cas: “mientras efectúa un servicio 

de punto de vigilancia del tráfico  cercano al lugar de los hechos, pudo observar al conductor/a 

del vehiculo como hacía servir aparatos de telefonía móvil mientras conducía”. Així, per tal que 

fos vàlida, caldria que s‟hagués especificat, per exemple, les tasques que s‟estaven fent, el 

punt concret on s‟estaven fent, l‟ordre encomanada de fer-les, etc. (jurisprudència: STSJ 

València 560/1998, de 28 de maig; STSJ país Basc, de 28 de setembre entre d‟altres). Per tot 

l‟esmentat, el Síndic va resoldre que hi ha greuge, al no complir amb el procediment legalment 

establert, i va considerar la denúncia invàlida, tal com diu l‟article 10 del RD 320/1994, i per 

tant, nul·la de ple dret en no complir amb el procediment legalment establert, de conformitat 

amb l‟article 62.1.e de la Llei 30/92. En conseqüència, el Síndic va recomanar a l‟Ajuntament 

l‟anul·lació de la denúncia i el retorn de l‟import pagat per aquest concepte. 

 

De la mateixa forma, el Síndic va resoldre la queixa 2012SDGR00196, o la 2013SDGR00071, 

on el ciutadà va ser sancionat presumptament per conduir de forma negligent. 

 

Zona de càrrega i descàrrega.- Una part significativa de les queixes rebudes en l‟àmbit de la 

circulació i els vehicles, ha estat per l‟estacionament en zones de càrrega i descàrrega. Entre 

alguna de les queixes rebudes per aquesta temàtica 2013SDGR00165, 2013SDGR00169, 

2013SDGR00057, 2013SDGR00158,  crida especial atenció la 2013SDGR00002.  

 

En aquest cas, el ciutadà va 

estacionar el seu vehicle, un furgó, en 

zona de càrrega i descarrega per 

efectuar una càrrega a una empresa i 

va ser multat. Després d‟estudiar el 

seu cas, el Síndic va estimar la seva 

queixa. L‟article 37 de la ordenança 

Municipal de Circulació de Sabadell en 

relació a les zones de càrrega i 

descàrrega, estableix que l‟Ajuntament delimitarà zones reservades perquè els vehicles 

destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels 

locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. Aquestes zones podran ser de 

lliure utilització, nominals o estar sotmeses al règim previst per a l‟estacionament amb horari 

limitat. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no podran ocupar  

 

“Massa vegades aquesta activitat 

probatòria se sustenta només en 

la presumpció legal de veracitat 

de les declaracions contingudes 

en les denúncies i les actes dels 

agents de l‟autoritat i els 

inspectors” 
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totalment ni parcial les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges 

blanques al paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida 

la parada. En aquet cas, el denunciat no va cometre cap infracció en relació a aquesta 

ordenança municipal ja que va quedar acreditat que estava realitzant una operació de càrrega i 

descàrrega. A les al·legacions que va presentar, va especificar que el seu vehicle era un furgó i 

va adjuntar la fitxa tècnica del vehicle, demostrant així que es tracta d‟un vehicle comercial. 

L‟agent que li va imposar la sanció, es va ratificar i va fer constar que tot i que es tractava d‟un 

vehicle comercial, no estava efectuant cap tipus d‟operació de càrrega i descàrrega, sobta 

aquesta afirmació quan el ciutadà va aportar com a prova el certificat de l‟empresa on consta 

que s‟estava efectuant l‟operació de càrrega i descàrrega. En l‟exercici de la potestat 

sancionadora, l‟Administració ha de provar tant la comissió de la infracció com que la persona  

imputada en el procediment és qui l‟ha comès, per destruir-ne la presumpció d‟innocència. El 

compliment d‟aquesta càrrega probatòria ha de ser especialment rigorosa, per tant, ha de 

desplegar una activitat probatòria incriminatòria raonablement suficient per verificar que un 

subjecte ha comès una infracció. Malauradament, massa vegades aquesta activitat probatòria 

es sustenta només en la presumpció legal de veracitat de les declaracions contingudes en les 

denúncies i les actes dels agents de l‟autoritat i els inspectors. La jurisprudència del Tribunal 

Suprem ha considerat que la presumpció de veracitat s‟ha de referir als fets apreciats o 

constatats materialment pel funcionari que intervé, com a resultat de la seva pròpia i personal 

observació o comprovació (autenticitat material), i que aquesta presumpció no és aplicable a 

les deduccions, apreciacions, conseqüències, hipòtesis o judicis de valor que pugui fer aquest 

funcionari. A l‟efecte de determinar l‟abast de la presumpció de veracitat, cal per tant, 

desglossar el que constitueix una observació directa dels fets. És a dir, les actes i denúncies 

fan prova suficient dels fets que contenen, sempre que hagin estat observats directament per 

l‟agent o inspector, però poden no ser suficients per acreditar la comissió d‟una infracció i, per 

tant, per sancionar. Ja que basar la sanció només en la presumpció de veracitat dificulta el dret 

de defensa del sancionat. En aquest cas, a la ratificació que va efectuar l‟agent, feia constar 

que el vehicle en qüestió no estava realitzant cap tipus d‟operació de càrrega i descàrrega; pel 

que el denunciat va manifestar a l‟escrit d‟unes segones al·legacions que si que estava 

realitzant la càrrega d‟un paquet a una empresa, situada al mateix carrer del lloc de la infracció, 

i va adjuntar un certificat de l‟empresa on es va realitzar la operació de càrrega, on el director 

de producció d‟aquesta, afirmava la recollida d‟un paquet que consistia en una caixa de teixits 

de tapisseria, sobre les 11:30 hores del matí del dia 09/07/2012. A més, s‟ha d‟esmentar que 

quan el denunciat va arribar amb el paquet al seu vehicle, estacionat a càrrega i descàrrega, 

que és el lloc destinat per a estacionar quan es realitzen aquests serveis; ja li havien imposat la 

sanció i l‟agent no es trobava present, pel que no va poder comprovar com carregava el paquet  
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al seu vehicle comercial. El Síndic va considerar que hi havia greuge, ja que les al·legacions i 

els documents presentats pel denunciat desvirtuen la presumpció de veracitat de l‟agent. 

També s‟aprecia que la denúncia va ser imposada per una deducció del propi agent, sense 

comprovar realment que s‟estava produint un fet sancionable. Per tot això, el Síndic va 

recomanar que li fos retirada la sanció deixant sense efectes la tramitació del procediment 

administratiu sancionador.  

 

El contrapunt el trobem en els expedients 2013SDGR00012 i 2013SDGR00014. En ells, el 

Síndic va considerar que no hi havia prova suficient que acredités un ús correcte de les zones 

de càrrega i descàrrega, per la qual cosa, en van desestimar les pretensions dels ciutadans, 

per considerar que el procediment seguit per l‟Ajuntament s‟ajustava a dret.  

 

En la primera queixa, la ciutadana es mostrava disconforme amb la sanció per estacionar el 

vehicle en una zona de càrrega i descàrrega mentre acompanyava al seu fill, amb mobilitat 

reduïda, a una escola de música. Després d‟estudiar el cas, el Síndic va considerar que no hi 

havia greuge ja que, d‟acord l‟Ordenança Municipal de Circulació, les zones de càrrega i 

descarrega estan reservades per a vehicles destinats al transport de mercaderies o, d‟acord 

amb la normativa autonòmica del Reial Decret 97/2002 de 5 de març, també pot ser emprada 

per l‟estacionament de vehicles amb targeta d‟aparcament per a persones amb disminució 

correctament col·locada i visible; fets que no es donaven en el cas concret.  

En el segon expedient, es tractava d‟una queixa per una multa per estacionar el vehicle en una 

zona de càrrega i descàrrega per anar a l‟hospital a treure‟s uns punts d‟una intervenció 

quirúrgica. Un cop estudiada la sol·licitud, el Síndic no va admetre la queixa a tràmit ja que hi 

havia una aplicació correcta de la normativa municipal i no s‟apreciava cap irregularitat. La 

zona de càrrega i descàrrega no està prevista per aquesta finalitat i tampoc no es tractava d‟un 

tema d‟urgència i necessitat, atès que el ciutadà sabia d'avantmà el dia i hora en què havien de 

treure-li els punts. 

 

Estacionament indegut.- Hi ha moltes queixes de ciutadans disconformes amb la sanció per 

estacionar presumptament un vehicle en una zona prohibida.  D‟alguns d‟ells, 

2012SDGR00159, 2013SDGR00050, 2013SDGR00168, en destaquen el  2013SDGR00096 i el 

2012SDGR00173.  
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En el primer, la ciutadana va aparcar el 

vehicle en un lloc on no està prohibit 

estacionar-hi. No hi ha ni senyalització 

horitzontal ni vertical que ho prohibís, i 

és més, habitualment hi ha vehicles 

aparcats. La ciutadana exposava que 

la multa que li havien notificat era, 

textualment “per representar un risc 

per la resta d‟usuaris”, i ella no hi 

estava d‟acord. Després d‟estudiar el seu cas el Síndic va estimar la queixa atès que 

l‟Ajuntament de Sabadell no va aportar cap més prova que la presumpció de veracitat de 

l‟agent, per acreditar que el vehicle de la ciutadana interrompia greument la circulació. El Síndic 

va recomanar a l‟Administració que provi les conductes del ciutadans/es susceptibles de ser 

considerades infraccions, sobretot si aquestes són fàcils de provar com són totes les 

d‟estacionament i, amb més raó, quan la grua s‟enduu el vehicle. D‟aquesta manera, no es 

vulneraria la presumpció d‟innocència dels ciutadans/es i es reduiria la conflictivitat, estalviant 

al mateix temps recursos tan materials com personals, amb contestes d‟al·legacions i recursos 

de reposicions que, a més, dilaten el procediment. Així, va recomanar l‟anul·lació de multa i el 

retorn de l‟import pagat en concepte de multa i de taxa del servei de grua. 

 

En el segon expedient, un ciutadà va presentar una queixa a l‟Oficina del Síndic adduint que va 

estacionar el seu vehicle davant del número 136 de l‟Avinguda de Matadepera. En canvi, va 

rebre una multa per haver estacionat davant del número 138, i quan va fer les al·legacions, 

manifestant que això no era cert, l‟agent es va ratificar en la denúncia indicant que estava 

estacionat davant del número 132. En aquest cas, hi havia un error en la denúncia pel que fa al 

lloc concret del la suposada infracció, que consisteix, segons l‟agent, en l‟estacionament del 

vehicle del denunciat en una zona habilitada per a la càrrega i descàrrega, concretament al 

número 138 de l‟Avinguda de Matadepera. El denunciat, va presentar un plec de descàrrecs, 

on va fer constar que l‟estacionament del seu vehicle es trobava al número 136 del mateix 

carrer i que al número 138, que és el que va fer constar l‟agent, realment no és una zona de  

càrrega i descàrrega, sinó una reserva per a persones amb discapacitat, i que la càrrega i 

descàrrega comença al número 134. També va adjuntar varies fotografies on es pot veure la 

realitat dels estacionaments en relació amb la numeració del carrer. A petició de l‟òrgan 

instructor, l‟agent va ser requerit a emetre un segon informe perquè es pronunciés sobre el lloc 

dels fets, concretament sobre el número on es va cometre la infracció. En aquest informe es va  

“El Síndic va recomanar a 

l‟Administració que provi les 

conductes del ciutadans/es 

susceptibles de ser considerades 

infraccions, sobretot si aquestes 

són fàcils de provar com són 

totes les d‟estacionament” 
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tornar a ratificar en la denúncia manifestant que va ser en el número 138, perquè era el número 

més proper al lloc de la infracció que ell va veure en aquell moment. L‟article 74 de la Llei 

18/2009, estableix que haurà de constar en tot una descripció detallada del fets, indicant el lloc 

concret de la infracció, la data i la hora. Per tant, en relació als fets ocorreguts, s‟observa un 

error, pel que la denúncia no seria vàlida; a més, aquest fet ja comportaria la pèrdua de la 

presumpció de veracitat de l‟agent, ja que a més de no concretar directament el lloc exacte on 

es trobava el vehicle; no es pot ratificar al·legant que el número 138 era el lloc més pròxim als 

fets, ja que en cas d‟estar estacionat al número 138, aquesta no seria una infracció per 

estacionar a càrrega i descàrrega, sinó per estacionar en una zona reservada per a persones 

amb discapacitat. Vist això, el denunciat es va reiterar en les seves al·legacions i l‟agent va 

tornar ser requerit per l‟òrgan instructor a emetre un tercer informe de ratificació. En aquest cas, 

va manifestar que va poder comprovar el lloc dels fets i va assegurar que el vehicle es trobava 

al número 132 de l‟Avinguda de Matadepera, que es on es troba la senyal vertical de prohibició 

d‟estacionament llevat pels casos de càrrega i descàrrega. A la vista d‟aquest informe i 

contrastada l‟errada, es van retrotraure les actuacions i es va tornar a incoar l‟expedient 

sancionador indicant el lloc correcte dels fets: Avinguda de Matadepera número 132. En aquest 

cas, s‟aprecia que la denúncia era invàlida des d‟un primer moment, per tant, en tot cas, el que 

hauria d‟haver fet l‟agent es rectificar l‟errada d‟aquesta al primer informe, i no presentar-ne tres 

ratificant una denúncia invàlida. Per tot l‟esmentat, el Síndic va resoldre amb greuge, ja que 

existia un defecte de contingut de la denúncia i per tant, la convertia en defectuosa; a més, 

aquesta va causar un prejudici a la defensa de l‟interessat, i va limitar l‟adequat exercici dels 

seus drets i li va produir indefensió. Per tot l‟esmentat, es evident que la presumpció de certesa 

de l‟agent queda completament desvirtuada i es va recomanar l‟anulació de la multa i la 

devolució de l‟import ingressat. 

 

De la resta d‟expedients, el Síndic no 

qüestiona si es va produir, o no, el fet 

que implica la sanció, per tant, no 

discuteix si el ciutadà va cometre la 

infracció; el què qüestiona és el 

procediment.  

 

En aquest tipus d‟infraccions, on és 

fàcil de provar que el ciutadà ha comès 

la infracció aportant una simple  

“El Síndic es mostra disconforme 

en què l‟Ajuntament continuï 

insistint i aportant com a simple i 

única prova la presumpció de 

veracitat de l‟agent, quan la prova 

fotogràfica estalviaria temps i 

diners municipals, i per tant 

també dels ciutadans i 

ciutadanes” 
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fotografia, el Síndic es mostra disconforme en què l‟Ajuntament continuï insistint i aportant com 

a simple i única prova la presumpció de veracitat de l‟agent, quan la prova fotogràfica 

estalviaria temps i diners municipals, i per tant també dels ciutadans i ciutadanes.   

 

Conduir en contra direcció circulant en bicicleta.- (2013SDGR00060) Una ciutadana, en 

representació del seu fill menor, va presentar una queixa per la presumpta infracció de trànsit 

que havia comès el seu fill, per conduir en bicicleta en contra direcció, sanció que van 

quantificar en  500 €. Demandada la informació a l‟Ajuntament, aquesta va confirmar que el 

procediment sancionador s‟havia ajustat a la normativa en matèria de trànsit, i el Síndic va 

considerar que l‟actuació municipal havia estat adequada i ajustada a dret. Malgrat que la 

sanció sembli desproporcionada, la llei no permet atenuar la multa per tractar-se d‟una infracció 

comesa per una bicicleta. Tanmateix el Síndic va aconsellar buscar alternatives per aquest 

tipus de sancions, a través d‟una ordenança que contempli treballs en benefici de la comunitat, 

tenint en compte que són els progenitors els que s‟han de fer càrrec de la sanció. I conscienciar 

sobre el comportament cívic de les persones que van en bicicleta, advertint que en cas de 

sanció la graduació és la mateixa que si aquesta hagués estat comesa conduint un automòbil. 

 

4.1.3 Mobilitat urbana 

L‟Associació de pares i mares d‟una 

escola del centre de la ciutat, va 

presentar una queixa 

(2013SDGR00067) a l‟Oficina del 

Síndic per la problemàtica que es 

produeix a les entrades i sortides dels 

nens en una escola del centre de la 

ciutat, sobretot a les 17:00h de la 

tarda. En el mateix informe emès per 

la Policia Municipal, s‟afirmava que 

existeix un problema “el problema que 

pateix aquesta escola és el mateix de la resta d‟escoles de la ciutat i sobretot de la zona 

centre”. La justificació que dóna l‟Ajuntament per no dur a terme les obres d‟ampliació de la 

vorera, és per raons econòmiques que fan inviable el projecte. No obstant, obre la porta a que 

les obres es facin amb capital privat. A la vista del Dossier tècnic de seguretat viària, relativa als 

itineraris segurs per a escolars, elaborat per la Generalitat de Catalunya, l‟amplada mínima 

lliure de pas recomanada per a les voreres és de 1‟50 m, i davant dels accessos escolars les 

voreres hauran de tenir una amplada addicional de 2 metres per tal que a les hores punta,  

“L‟amplada de la vorera és 

completament insuficient a les 

hores d‟entrada i sortida dels 

alumnes ja que s‟hi creen 

aglomeracions, i cal que a 

l‟Ajuntament prengui les mesures 

oportunes a fi d‟evitar possibles 

accidents ja que és una zona molt 

transitada, sobretot de menor” 
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l‟espera es produeixi en condicions òptimes i sense interrompre el pas d‟altres vianants. En el 

mateix informe, es considera que és oportú pacificar el trànsit al llarg dels itineraris, i sobretot a 

la zona d‟accessos, mitjançant el tractament de l „itinerari com a zona 30, prioritat invertida o 

carrers de vianants. Alhora, el fet que davant de l‟escola, la vorera no assoleixi els 3,50m i que 

tampoc hi hagi un espai d‟espera interior al recinte escolar, farà necessari construir un 

sobreample de la vorera per tal de crear un atri. També és aconsellable col·locar baranes als 

atris per impedir que els infants creuin la calçada per aquest punt, sempre que no es consideri 

que aquest és un punt idoni per localitzar un pas de vianants. I és recomanable que la barana 

sigui reixada perquè no es pugui passar per sota i que les seves característiques no incitin a 

asseure-hi, per tal d‟evitar que els infants caiguin cap a la calçada. 

 

El Síndic va resoldre amb greuge, ja que l‟amplada de la vorera és completament insuficient a 

les hores d‟entrada i sortida dels alumnes ja que s‟hi creen aglomeracions, i cal que a 

l‟Ajuntament prengui les mesures oportunes a fi d‟evitar possibles accidents ja que és una zona 

molt transitada, sobretot de menors.  

 

4.1.4 Transport públic 

 “Es reconeix i respecta el dret de les persones majors a portar una vida digna i 

independent i a participar en la vida social i cultural” 

 

 

En relació amb els transports públics, 

l‟Estatut d‟autonomia de Catalunya estableix 

que els poders públics han de promoure 

polítiques de transport i de comunicació, 

basades en criteris de sostenibilitat que 

fomentin la utilització del transport públic i la 

millora de la mobilitat i que garanteixin 

l‟accessibilitat per a les persones amb 

mobilitat reduïda. A més, cal que el 

transport sigui compatible amb la 

tranquil·litat  a la ciutat, i cal garantir a tots el 

ciutadans uns mitjans de transports 

accessibles tan físicament com 

econòmicament, ja que aquesta és una 

forma d‟afavorir la seva llibertat i això 

comporta vetllar per la tarificació social, per 

la disponibilitat de mitjans de transport, per 

l‟accessibilitat i per la compatibilitat del 

transport públic i privat.  

 

Les queixes de transport públic venen en bona part motivades pel desacord amb la denegació 

de les targetes d‟autobús gratuïtes; un expedient d‟ofici obert arrel del lamentable estat de 

l‟estació de la RENFE centre; i les queixes pels canvis en les línies d‟autobús. 
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La targeta gratuïta de transport 

públic i els llindars de renta mínima-  

Durant el 2013, hi ha hagut moltes 

queixes de ciutadans i ciutadanes 

disconformes amb la denegació de la 

targeta gratuïta de transport públic. 

Entre els expedients, destaquen el 2013SDGR00027, 2013SDGR00044, 2013SDGR00062 o el 

2013SDGR00113. El denominador comú de tots ells, és que es tracta de persones grans, que 

tot i passar el llindar fixat per l‟Ajuntament per ser beneficiaris d‟aquest ajut, tenen uns recursos 

mínims per fer front a les despeses d‟habitatge i menjar. La targeta gratuïta de transport públic 

per a majors de 65 anys, de l‟Ajuntament de Sabadell, té com a finalitat principal el d‟afavorir 

que aquelles persones grans amb menys recursos puguin obtenir un títol gratuït per utilitzar el 

transport públic. L‟obtenció de l‟esmentada targeta es realitza en funció dels següents 

paràmetres: han de ser persones empadronades a Sabadell; que tinguin 65 anys o més; i que 

no tinguin ingressos superiors al salari mínim interprofessional´(645‟30.-€ al 2013).  El nivell 

d‟ingressos de les persones és pot mirar des d‟un punt de vista sectorial (ingressos per 

rendiments de treball – nòmina o pensió -) o des d‟un punt de vista general o global (ingressos 

per rendiments de treball, de capital, d‟activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials i 

imputacions de renta – renta- ). La forma més justa, en el sentit del principi d‟igualtat material 

de l‟art. 14 de la Constitució, és tenir en compte la renta, o sigui, tot el que una persona té en 

funció de les seves circumstàncies personals i familiars. Així, tot i que en l‟apartat de persones 

interessades cal que aquestes reuneixin els requisits esmentats (empadronament, majors de 

65 anys, i ingressos no superiors a SMI) a l‟hora de presentar la documentació l‟Ajuntament de 

Sabadell sol·licita el DNI, i el justificant d‟ingressos de la pensió de l‟INSS o un certificat 

acreditatiu de l‟INSS conforme no rep cap prestació. Per tant, s‟equiparen els ingressos d‟una 

persona als que rep de l‟INSS, amb independència d‟altres rentes que pugui percebre la 

persona sol·licitant. Així, es poden produir situacions totalment injustes, com ara que una 

persona que no ha treballat mai, perquè no ho ha necessitat, tingui una nòmina o pensió molt 

minsa, però, en canvi, tenir un patrimoni familiar molt superior al d‟una persona que sí que ha 

treballat i que té una pensió normal. La implementació de demanar la renta en comptes de la 

pensió o nòmina no es considera dificultosa atesa la necessitat col·lectiva i preceptiva de 

realitzar la declaració de la renta cada any. En base a l‟esmentat, el Síndic va considerar en 

tots els casos, que s‟estava produint un greuge pels ciutadans, i va recomanar a l‟Ajuntament 

de Sabadell que tingués 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. Així 

mateix va recomanar també a l‟Ajuntament de Sabadell que elabori i aprovi una Ordenança  

“Les queixes de transport públic 

venen en bona part motivades pel 

desacord amb la denegació de les 

targetes d‟autobús gratuïtes” 
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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 disminució reconegut que tot i superar el llindar dels indicadors 

utilitzats es consideri que són ingressos baixos.  

 

Estació Renfe Centre.- El Síndic va 

obrir un expedient d‟ofici en relació 

als problemes de l‟estació centre de 

la Renfe (2013SDGR00031), després 

de rebre múltiples queixes de 

ciutadans, especialment dels veïns 

del barri de Covadonga. De les 

múltiples actuacions que ha fet el 

Síndic per intentar desencallar el tema, una va ser la reunió celebrada en un dels despatxos de 

l'Estació de Barcelona Sants, amb el Sr. Armando Brigos, subdirector Estacions Noreste Adif, el 

Sr. Miguel Pérez, Gerent del Serveis Regionals i Rodalies Renfe, i  el Sr, Josep Llobet, 

Arquitecte d'Adif, on es arribar al compromís ferm que l'escala mecànica avariada des de fa dos 

anys, seria substituïda per una escala nova. El projecte no preveu reparar l'escala ja existent 

sinó construir-ne una de nova que passarà dels 80 cm d'amplada de l'actual a un metre, i que ja 

servirà per la nova estació, la qual cosa ha fet que la inversió es perllongués en el temps, però 

que en cap cas, segons ha manifestat el propi Sr. Pérez en justifica la situació actual. Alhora, 

han informat al Síndic que la remodelació de l'estació de Sabadell centre, figura com la primera 

obra urgent a realitzar a Catalunya per part del Ministeri, i s'ha acordat per part d'Adif que en el 

termini màxim de dos mesos es presentarà a l'Ajuntament de Sabadell, el projecte finalitzat de 

l'estació. El síndic va reunir-se una segona vegada amb els representants d‟Adif i Renfe, i de la 

reunió en va assolir el compromís de substituir l‟escala mecànica avariada el mes d‟octubre de 

2013 i a presentar el projecte finalitzat de reforma integral. A banda, va traslladar l‟expresident 

a la Defensora del Pueblo, perquè considera que s‟estan vulnerant els drets dels ciutadans i 

ciutadanes a la dignitat, no discriminació i accessibilitat universal per l‟estat lamentable en què 

es troba l‟estació de la Renfe centre. 

 

Línies d‟autobusos i parades.- A final d‟any, molts ciutadans i ciutadanes, han denunciat a la 

Síndic el canvi de parades de bus, i l‟anul·lació d‟algunes d‟elles, així com el fet que el bus no 

arribi al tanatori municipal. Aquestes queixes (2013SDGRR00146) s‟han reunificat en una  

“S‟estan vulnerant els drets dels 

ciutadans i ciutadanes a la 

dignitat, no discriminació i 

accessibilitat universal per l‟estat 

lamentable en què es troba 

l‟estació de Renfe Centre” 
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actuació d‟ofici (2013SDGR00157) que a data de tancament de la memòria, resta pendent de 

resoldre, per manca de l‟informe de l‟Ajuntament.  

 

4.2 Ús i manteniment de l‟espai públic 

 “El dret de tota persona a ser sentida abans que es prengui en contra seva una mesura 

individual que l'afecti desfavorablement” 

 

A la Carta Europea de Salvaguarda de 

Drets Humans a la Ciutat es parla del “dret a 

la ciutat” el qual significa que la ciutat és 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.  En 

aquest sentit, l‟Ajuntament i, en general, les 

autoritats municipals, han de fomentar el 

respecte a la dignitat de tots, a més, el 

ciutadans i ciutadanes tenen el deure de 

preservar l‟entorn natural, el paisatge urbà i 

els béns públics així com respectar els drets 

privats concurrents.  

 

L‟Ajuntament té atribucions plenes en el 

manteniment de la via pública. Normalment 

no són motiu de queixa al Síndic les 

incidències dels ciutadans i ciutadanes en 

aquest àmbit, perquè els ciutadans disposen 

de canals directes amb l‟Ajuntament per 

comunicar-les. Però durant el 2013 hi ha 

hagut quatre queixes rellevants pel 

manteniment de l‟espai públic. 

 

Mal estat de voreres estretes.- La primera 2011SDGR00161, fa referència a un ciutadà que 

va presentar una queixa adduint que tan les dimensions com els desperfectes de la vorera del 

carrer Narcís Giralt,  a l‟alçada dels carrers Lacy i Alfons XIII, impedeixen el trànsit normal de 

les persones, i en especial de les que tenen mobilitat reduïda. Després d‟estudiar el cas, el 

Síndic va resoldre que hi havia greuge atès el Decret 135/1995 de 24 de març, desenvolupa la 

Llei 20/1991 de promoció i supressió de barreres arquitectòniques y aprova el codi 

d‟accessibilitat. Aquest text recull les condicions mínimes que han de complir les vies públiques 

per garantir la correcta accessibilitat dels vianants, i exigeix 0,90 metres d‟amplada de la vorera 

per tal de poder-la considerar adaptada. L‟Ajuntament es va escudar en que es tracta d‟un 

carrer de secció històrica. Però en el mateix text contempla a l‟article 14.4: “La previsió 

d'itineraris adaptats en cascos urbans existents i en llocs naturals protegits pot admetre 

solucions alternatives sempre que el projecte sigui aprovat per l'organisme competent en 

aquesta matèria.” El ciutadà que va presentar la queixa sol·licitava mesures per millorar la 

circulació de vianants, i entre elles proposava la prohibició de l‟estacionament o l‟ampliació de  
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les voreres. El Síndic va considerar que la situació 

econòmica no pot ser motiu suficient per vulnerar 

els drets fonamentals de persones amb mobilitat 

reduïda, drets reconeguts a la Declaració 

Universal de Drets Humans, entre altres textos. I 

va recomanar a l‟Ajuntament que adaptés el tram 

per a persones amb mobilitat reduïda, i si no 

podia fer front a la rehabilitació integral, que ho fes mitjançant altres mètodes diferents com: la 

rehabilitació de la vorera; la prohibició d‟aparcament de vehicles; senyalitzant la zona per a la 

circulació de vianants; o les que considerés oportunes; a fi de garantir el dret de tothom a 

transitar per la vorera. 

 

Tancament d‟una plaça.- Una grup de veïns va presentar una queixa a l‟Oficina del Síndic per 

no estar conformes amb el tancament de l‟anomenada Plaça del Fantasma (o Pati de la Nau). 

L‟Ajuntament, en l‟informe fet arribar al Síndic, explicava que al seu dia van decidir obrir 

l‟esmentada plaça “per minorar la manca d‟espais públics a la zona”, però l‟informe continua i 

conclou que “l‟Ajuntament manté la decisió que el pati continuï tancat ja que el barri disposa 

d‟altres espais públics propers i aptes per fer totes les activitats cíviques que abans es podien 

fer en el pati”. No obstant, en el barri de Gràcia es constata que l‟única plaça que hi ha en tota 

la zona és la Plaça del Treball, entenent com a plaça, un espai on els nens puguin jugar-hi 

còmodament. L‟informe continua dient que “des de l‟any 2009 diversos veïns del Pati de la Nau 

han manifestat el seu malestar com a conseqüència de l‟incivisme de la plaça”. El Síndic en la 

seva petició d‟informe va sol·licitar quin nombre de persones s‟havien queixat en el decurs 

d‟aquests anys per fer una quantificació aproximada, atès que l‟Ajuntament utilitza aquest com 

un dels arguments pel tancament de la mateixa. L‟Ajuntament ha respòs que “Aquests veïns no 

estan comptabilitzats globalment, ja que no només hi ha hagut queixes a l‟Oficina del Districte, 

sinó que també s‟han queixat als inspectors d‟espai públic de la zona, al Centre Cívic, a través 

d‟atenció al ciutadà i també a través de l‟Agrupació de Veïns de Gràcia”.  El Síndic no entén el 

per què no estan comptabilitzades. En canvi, a través de la recollida de signatures, aportades a 

l‟Oficina del Síndic, sí que es poden comptabilitzar fefaentment 190 signatures a favor que es 

reobri la Plaça. Per tant, queda acreditat que molts veïns no estan d‟acord en el tancament de 

la Plaça, i no només “diversos veïns propietaris de gossos”, com estableix l‟informe de 

l‟Ajuntament. De l‟informe també es desprèn que el tancament de la Plaça va se una proposta 

de l‟Associació de veïns “ La pròpia Associació va proposar no obrir més el pati de la Nau 

perquè ja no ho trobaven necessari”, tot i que la pròpia Associació ha manifestat al mateix 

Síndic que aquest extrem no és cert, afirmant a través de la Presidenta de l‟Associació  que  

“La situació econòmica no 

pot ser motiu suficient per 

vulnerar els drets 

fonamentals de persones 

amb mobilitat reduïda” 
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“Nosaltres no hem dit mai que això es tanqués”. 

El Síndic va sol·licitar a l‟Ajuntament, per poder 

resoldre sobre aquest expedient, la finalitat pel 

qual fou construït aquest equipament cultural i 

l‟ús que pretén donar a la plaça, extrem que no 

ha quedat contestat, ja que simplement ha 

manifestat que “El departament de Cultura és el responsable de la Nau del carrer Cellers, on hi 

ha material municipal pertanyent als Museus de Sabadell”. El Síndic no entén que s‟utilitzi 

l‟argument de d‟incivisme per tancar una plaça, igualment, l‟existència de mobiliari urbà a la 

plaça fa pensar que al seu dia es va projectar aquest espai perquè el poguessin utilitzar els 

ciutadans i ciutadanes. El Síndic, entenen que no hi ha arguments suficients per tancar un 

espai públic a la ciutadania i va recomanar que es reobri, a fi que pugui ser utilitzada pels 

ciutadans i ciutadanes 

 

Falta de manteniment, conservació i urbanització.- Una ciutadana va presentar una queixa 

(2013SDGR00135) adduint l‟estat d‟abandó en què es troba la zona del Parc de les Aigües. En 

concret va denunciar la manca de panots de les voreres, amb les humitats i la proliferació 

d‟insectes que això genera; que les faroles de l‟enllumenat públic no funcionen; que la zona 

s‟ha convertit en un lloc on s‟hi avoquen tota mena de deixalles; i la manca de vigilància policial 

i de serveis de neteja i manteniment en general. L‟Ordenança Municipal de Sabadell reguladora 

de la neteja pública i els residus de Sabadell, estableix que correspon a l‟Ajuntament la neteja 

de la via pública en general, incloent les zones de terra susceptibles d‟utilització com a zones 

d‟esbarjo, i a més, ha de garantir la freqüència convenient per a l‟adequada prestació del 

servei. Alhora, el Síndic ha constatat que la manca d‟urbanització comporta molèsties com les 

denunciades per tots els ciutadans que signen la reclamació. Per això, la institució va estimar 

que hi havia greuge, ja que de l‟observació directa feta pel Síndic com per les queixes rebudes 

per part dels veïns, testimonien que els serveis municipals han d‟aplicar-se amb més efectivitat, 

principalment el tema de substituir el paviment provisional per un de definitiu que eviti els 

problemes actuals. No obstant, és evident que la responsabilitat principal dels problemes com 

les faroles trancades i la brutícia, també són atribuïbles a la manca de sentit cívic d‟alguns 

ciutadans i ciutadanes. En aquest cas, el Síndic va recomanar a l‟Administració municipal que 

actuï de forma eficaç i diligent a fi de garantir una òptima protecció al ciutadà, en especial pel 

què fa a la urbanització de la zona, substituint el paviment provisional per un de definitiu, i un 

major manteniment en quan a la neteja de la zona. 

 

  

“El Síndic no entén que 

s‟utilitzi l‟argument de 

d‟incivisme per tancar una 

plaça” 
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En aquest apartat de la memòria es recullen algunes reflexions finals que es deriven del 

contingut de les queixes de l‟any 2013, destacant els aspectes més rellevants. 

 

Durant el 2013, els ciutadans i ciutadanes han presentat 183 queixes al Síndic; s‟han resolt 183 

expedients; i s‟han fet 1.129 assessoraments. El Síndic ha fet 67 recomanacions a l‟Ajuntament 

de Sabadell, de les quals un 44% han estat acceptades, un 16% no acceptades i el 40% 

encara estant pendents de rebre. Malgrat aquest percentatge d‟acceptacions, s‟ha de fer 

constar que aquest any es tracta d‟acceptacions genèriques. Per tant, l‟Ajuntament no accepta 

les recomanacions que fa el Síndic a qüestions concretes que afecten a ciutadans concrets, 

sinó a acceptacions genèriques sobre temes obvis, com per exemple, que l‟Administració ha de 

seguir el procediment legalment establert. En molts expedients, l‟Ajuntament no ha seguit el 

procediment, només hem de veure algunes queixes del procediment sancionador en matèria de 

trànsit, o de disciplina urbanística, doncs bé, quan el Síndic, a banda de la recomanació 

concreta estableix que cal seguir el procediment, l‟Ajuntament accepta aquesta última 

recomanació en quan al seguiment del mateix. No estem parlant de res més que d‟aquestes 

simples acceptacions, sense que l‟ activitat municipal, es vegi el més mínim alterada per les 

recomanacions del Síndic. En relació a l‟acceptació o no de les recomanacions, hem de 

destacar que sovint la no acceptació de les recomanacions no ve motivada amb arguments 

suficients que fonamentin la negativa. Per tant, volem insistir en que aquesta actitud municipal 

suposa un trencament en el reconeixement de les funcions que han estat encomanades a la 

institució del Síndic. Alhora, aquesta conducta mostra una actitud desconsiderada amb els 

ciutadans i ciutadanes, que han utilitzat els mecanismes dels que s‟ha dotat l‟estat de dret per 

resoldre els problemes, com és a través de la figura del Síndic, s‟han dirigit a aquesta institució 

sol·licitant empara, que es reconeguin els seus drets i es doni compliment a l‟ordenament 

jurídic. En aquest sentit, cada recomanació que no és acceptada suposa un impediment a la 

funció de garantia d‟aquesta institució, però alhora es persisteix en l‟incompliment de la legalitat 

o la vulneració dels drets de la ciutadania. 

 

Massa sovint he de recordar que la figura del Sínidc no és ben entesa per l‟Ajuntament; no es 

tracta de desprestigiar la tasca de ningú, simplement es tracta d‟utilitzar la informació i aprofitar 

la institució per detectar els punt més febles de l‟administració, per poder avançar cap endavant 

i permetre que el govern local s‟adeqüi a les noves necessitats de la ciutadania. Amb l‟enorme 

l‟engranatge que suposa l‟Ajuntament, és lògic que hi hagi procediments que calgui perfilar i 

millorar, per garantir el dret a una bona administració. Però això en cap cas, hauria de ser vist 

per part de l‟Oficina Tècnica d‟Alcaldia o les altres seccions de l‟Ajuntament com un atac a la  
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seva feina, sinó simplement, com un suport en la detecció de les errades del procediment. Els 

ciutadans i ciutadanes no són un enemic a qui cal combatre amb evasives sinó a qui cal servir. 

 

Al valorar les xifres i els resultats anuals, sabem que les recomanacions i suggeriments 

formulats pel Síndic, no tenen caràcter vinculant i per tant, només disposem de la persuasió 

com a instrument per intentar reposar la situació de les persones que han sol·licitat la nostra 

intervenció. D‟aquí que considerem tant important motivar i fonamentar les decisions del Síndic. 

I per tant, també sol·licito des d‟aquí que els informes que ens remeti l‟Ajuntament, així com 

l‟acceptació, o no, de les mateixes, sigui fonamentada. Una fonamentació basada en criteris 

tècnics, però també lògics, de sentit comú i de justícia social. No és lògic, per exemple, que 

l‟Ajuntament argumenti que a l‟Oficina de venda de bitllets de la TUS no es pugui pagar amb 

targeta de crèdit perquè el datàfon no passa per sota el vidre blindat. No és lògic que es tanqui 

un equipament municipal projectat originàriament com una plaça amb bancs i estructura de 

plaça, i es tanqui al públic al·legant només fets incívics. No és lògic que després de tres anys i 

tres mesos d‟una  caiguda a la via pública, l‟Ajuntament desestimi la reclamació de la ciutadana 

argumentat que ell no executava les obres. No és lògic que a una persona se li expropiï, sense 

ella saber-ho una casa i s‟enderroqui sense que l‟Administració li hagi notificat res, i a sobre se 

li exigeixi que pagui l‟IBI.  

 

El gran nombre de queixes rebudes en àmbit assistencial posen de manifest que a Sabadell hi 

ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per 

gaudir d‟un nivell i qualitat de vida acceptables, i aquest fet, no pot passar per alt a aquells qui 

governen. L‟oficina del Síndic ha palpat l‟alt grau de desesperació de la societat i la insuficient 

resposta del sistema de protecció social. 

 

Arrel de les queixes rebudes durant el 2013, el Síndic considera que els esforços municipals 

s‟haurien d‟encaminar entre d‟altres, a aquestes actuacions. En primer lloc, calen recursos 

econòmics i personals per tal de garantir una atenció adequada als ciutadans i ciutadanes als 

centres de servies socials, per això es proposa que es formin específicament aquells qui atenen 

a la ciutadania, perquè l‟atenció i seguiment de persones amb pocs recursos sigui més curosa; i 

permeti tenir eines als treballadors municipals per fer front a les difícils situacions amb les que 

ha d‟interactuar diàriament. En segon lloc, l‟edició d‟un document que unifiqués totes les ajudes 

– ja sigui municipals, autonòmiques o locals-  i els tràmits a realitzar per sol·licitar les 

prestacions, que contribuiria al dret a una bona administració, i ajudaria a saber d‟avantmà a 

quines prestacions es poden accedir.  
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Els recursos és evident que existeixen però cal canviar les prioritats i caminar cap a la protecció 

dels drets socials. Els drets socials són drets humans i com a tals, han de guiar totes les 

actuacions dels poder públics, ja que la crisis econòmica i financera ha provocat la regressió 

d‟aquests drets d‟una forma dràstica i salvatge. És cert que són drets universals però ara més 

que mai, l‟Administració ha de prestar especial atenció a aquells que es troben en una situació 

de major vulnerabilitat o risc d‟exclusió social.  

 

El dret a un habitatge digne és una exigència bàsica de la condició d‟ésser humà. També 

l‟Estatut de Catalunya reconeix que les persones que no tenen recursos suficients tenen dret a 

accedir a un habitatge digne. Tanmateix, la realitat social es manifesta ben allunyada 

d‟aquestes declaracions. El gran problema de la manca d‟accés a un habitatge digne 

assequible no troba cap solució. Aquest any, el Síndic ha rebut queixes relacionades amb 

problemes d‟habitatge, que s‟han referit principalment a la dificultat d‟accés a un habitatge a 

causa dels elevadíssims preus, fora de l‟abast de la majoria de ciutadans, sobretot dels que 

tenen rendes més baixes. S‟ha posat també en evidència la insuficiència dels habitatges de 

promoció pública, tant de lloguer com de propietat, amb una llarga llista d‟espera, així com la 

manca d‟habitatges d‟inclusió socials, perquè per les famílies amb rendes baixes que que 

queden excloses del mercat de l‟habitatge, a la pràctica pateixen un factor més d‟exclusió 

social. El nombre de persones que avui tenen uns ingressos per sota del mínims que es 

demanen per accedir a un habitatge protegit, està massa lluny de l‟oferta que hi ha disponible 

d‟habitatge públic de la ciutat. El Síndic recomana que es faciliti la informació del parc 

d‟habitatges públics, especificant si estan llogats o pendents d‟adjudicació i la raó corresponent. 

També recomana que faci efectiu l‟acord al què va arribar el consistori per multar les entitats 

financeres que mantinguin pisos buits a la ciutat, i celeritat en tot el procés, tant el d‟elaborar el 

cens de pisos buits, com la segona fase de sancionar realment a les entitats financeres. 

 

En l‟àmbit de l‟habitatge el Síndic recorda a l‟Ajuntament que el manteniment i la rehabilitació 

d‟habitatges i edificis estan directament relacionats amb la salubritat i seguretat. Per tant, cal 

insistir en dos aspectes principals. Mantenir i fins i tot incrementar el sistema d‟ajuts per a la 

rehabilitació d‟habitatges i, sobretot, prioritzar en els protocols d‟inspecció el concepte de 

salubritat, i equiparar-lo al de seguretat, quan es produeixi un risc per a les persones. 

 

L‟educació és una altre de les víctimes de les retallades, per tant des d‟aquí el Síndic reivindica 

aquest dret imprescindible si entre tots i totes volem construir una societat més justa i 

equitativa. Pel què fa a l‟àmbit de l‟educació i la intervenció municipal, hem de posar de 

manifest les queixes durant els processos d‟admissió de l‟alumnat i presumptes irregularitats  
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comeses per determinades famílies que al·leguen, als efectes del barem, circumstàncies que 

presumptament són falses, i en especial, les que fan referència als falsos empadronaments. 

Des d‟aquí el Síndic demana una actitud més activa per part de l‟Ajuntament a l‟hora 

d‟investigar aquestes irregularitats, i que les gestions de comprovació del domicili que realitza, 

siguin més àgils i eficaces per resoldre els expedients més ràpidament, ja que la demora, 

només fa que agreujar la situació, ja que si la persona s‟ha donat de baixa del padró 

l‟Ajuntament no podrà mai certificar que l‟empadronament ha estat fraudulent. 

 

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 els poders públics han de vetllar per la 

convivència social, cultural i religiosa entre totes les persones de Catalunya 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. També han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a 

salvaguarda de la realitat històrica d‟aquest poble. Però d‟altra banda, també és necessari que 

tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els 

drets reconeguts dels altres.  

 

El comú denominador de les queixes de convivència és la percepció que tot i haver denunciat 

els fets, en moltes ocasions, l‟Ajuntament no és actiu alhora d‟aplicar les mesures necessàries i 

escaients per pal·liar aquests problemes globalment, provocant a la gran majoria de persones 

queixoses una sensació d‟impunitat i d‟impotència davant la realitat que pateixen. No és tracta 

de queixes individuals amb solucions individuals per a cadascuna, sinó que moltes d‟aquestes 

queixes tenen un rerefons comú. Els casos de problemàtiques generals les quals poden afectar 

a un gran nombre de persones, s‟haurien de tractar des d‟una perspectiva més global, intentant 

esbrinar quins són els autèntics  problemes de fons i quins són els autèntics detonants 

d‟aquestes situacions. Moltes d‟aquestes conductes i hàbits socials (crits, festes al 

carrer,acumulació de ferralla...etc), estan prohibits i/o delimitats per les ordenances municipals, 

reglaments o lleis. Aquests fets poden constituir infraccions administratives de la normativa 

vigent, per la qual cosa, el Síndic recomana fer complir la normativa ja que per aquest motiu 

s‟aprova, utilitzant el poder legalment establert en matèria sancionadora dels ens locals. 

L‟Ajuntament no pot posar com a excusa la suposada capacitat econòmica dels  infractors per  
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fer front a les multes i sancions, la qual cosa en cap cas ha de suposar un dogma de fe i una 

excusa per no actuar i fer complir les normes.    

 

El Síndic suggereix novament com a una possible alternativa, la creació d‟una comissió dins la 

pròpia estructura de l‟administració municipal, amb la participació d‟agents i actors socials, que 

assumeixi de ple i com a únic objectiu, la coordinació de forma transversal de tots els serveis 

implicats. Caldria redactar i aprovar un pla d‟actuació conjunta, i realitzar el seguiment, el 

control, la coordinació i dictant les pautes de treball o adoptar les decisions resolutòries de les 

actuacions que s‟hagin de portar a terme.  

Alhora caldria reforçar les politiques actives de prevenció, bàsicament pels problemes que 

provoca un col·lectiu en especial, amb determinades tradicions de vida al carrer. En aquest 

sentit el Síndic entén que la mediació comunitària seria una nova via que permetria una 

coresponsabilització de la ciutadania en tot allò relatiu als seus conflictes de convivència: tant 

en la seva detecció com en la resolució. La mediació comunitària permetria aportar eines per a 

la gestió d‟aquests conflictes i corresponsabilitza ciutadans, gestors municipals i polítics en la 

seva resolució. 

 

El procediment administratiu és la garantia d‟eficàcia i eficiència de les relacions de 

l‟Administració amb els administrats, i ha de ser complementat amb els principis de bona 

administració. En l‟àmbit de la responsabilitat patrimonial cal que aquest s‟apliqui amb rigor i 

ajustant-se als principis de bona administració recollits a l‟estatut d‟autonomia. Per tant, cal 

evitar les dilacions procedimentals, que s‟apliquin els criteris d‟objectivitat i proporcionalitat, i 

s‟obtingui una resolució administrativa expressa. Per això el Síndic recomana en totes les 

resolucions, que l‟Ajuntament implementi mecanismes per evitar demores innecessàries sense 

justificació, de manera que la tramitació d‟aquests expedients no es dilati en el temps. El Síndic 

considera que una forma de garantir el dret a una bona administració seria informar als 

ciutadans que presenten la reclamació, de la durada aproximada del procediment fins a 

l‟obtenció de la resolució, remarcant els criteris que estableixen els tribunals, a fi de no crear 

falses expectatives. La passivitat i deixadesa en el manteniment de les vies públiques, amb 

independència que s‟executin per un tercer, poden fer a l‟administració local la responsable del 

danys i perjudicis que es causin per ometre la deguda inspecció de la via pública, sent 

l‟Ajuntament l‟últim responsable que les vies públiques reuneixin les condicions adients. 

 

L‟àmbit de la gestió tributària continua aglutinant diverses queixes en què la ciutadania 

considera que l‟Agència Tributària de Sabadell lesiona els seus drets com a contribuents.  
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L‟estatut d‟autonomia fixa el dret a tenir accés als servies públics i a una bona administració.  

 

Aquest reconeixent implica un dret subjectiu per les persones i una obligació exigible a les 

administracions públiques catalanes. El dret a una bona administració implica el dret a tenir una 

administració eficaç, equitativa i objectiva, especialment en matèria sancionadora per la 

incidència limitadora que té sobre el ciutadà. L‟Ajuntament ha de buscar la màxima objectivitat 

en les seves resolucions, i per tant ha de valorar tota prova possible dels fets, sense fer l‟ús 

abusiu actual de la presumpció de veracitat dels agents. Per tant, el síndic, com demostren 

moltes de les resolucions adoptades, considera que la presumpció de veracitat dels agents 

serà una prova en el procediment sancionador, sempre i quan no sigui possible aportar més 

proves. S‟ha de garantir el dret de defensa i la presumpció d‟innocència dels denunciats i 

convertir en un principi general, el deure dels agents denunciats d‟aportar, sempre que sigui 

possible, elements probatoris objectius sobre el fet denunciat, sense emparar-se en la 

presumpció de veracitat, de forma única i automàtica. El Síndic insisteix en la necessitat de 

prendre en consideració les al·legacions exposades pels ciutadans i no donar respostes 

estàndards o fonamentades únicament en la presumpció de veracitat dels agents. 

 

Les sancions en matèria de circulació són un dels principals motius de queixa al Síndic. En 

aquest apartat hi ha queixes sobre la disconformitat amb el procediment emprat per notificar les 

denúncies i els actes propis del procediment sancionador i del cobrament forçat. En definitiva, 

les persones que presenten una queixa manifesten que ho han tingut cap notícia dels fets fins 

que no han estat sancionades o fins que no s‟ha produït l‟embargament del seu compte 

bancari. En aquesta matèria el Síndic considera que cal intensificar el sistema d‟intercanvi de 

dades entre les administracions públiques i dins del mateix Ajuntament, per tal de localitzar 

l‟adreça idònia de notificació. El Síndic és conscient de la dificultat de gestionar l‟elevat nombre 

d‟expedients que cal tramitar cada any però també reconeix els greuges que genera en un bon 

nombre de ciutadans el fet d‟haver de recorre les sancions que consideren injustificades i 

clarament anul·lables. Les disfuncions en la fase de notificació generen en els ciutadans 

complicacions importants per defensar els seus drets. En quan al procediment sancionador en 

matèria de trànsit, cal recordar a l‟Ajuntament que la notificació s‟ha de fer, per norma general, 

en el mateix acte, i només quan aquesta no sigui possible, per les causes previstes a la 

normativa, caldrà que en el propi butlletí de denúncia es consignin de manera específica les 

causes impeditives (conductor absent, risc de la detenció per  intensitat de circulació amb 

velocitat mitjana alta, pluja, obres, trams o llocs  no il·luminats o altres circumstàncies 

anàlogues). 
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També cal una reflexió sobre la possibilitat, de substituir el pagament dinerari de la sanció per 

infracció de trànsit, per una activitat compensatòria. En l‟expedient concret, aquesta possibilitat 

venia recomanada per tractar-se d‟un menor, que havia comès una infracció en bicicleta; però 

no oblidem que actualment hi ha molts ciutadans que es troben en situació precària que se‟n 

podrien beneficiar. És important destacar l‟efecte pedagògic que aquesta commutació de 

sancions provoca sobre els infractors, participant en treballs per la comunitat i sessions 

d‟educació viària. 

 

Durant el 2013 destaca per sobre la resta, l‟augment que han experimentat les queixes 

produïdes per locals de concurrència pública. El Síndic considera que l „Ajuntament compte 

amb els instruments necessaris i suficients per valorar si les denúncies plantejades estan 

fonamentades, i si s‟ha produït la infracció, ha de posar fi als incompliments amb la resolució. 

Per tant, el síndic recomana que l‟Ajuntament actuï amb diligència per obtenir una resolució, i 

actuï de forma continuada en els casos de denúncies en què els ciutadans exposen problemes 

de sorolls, olors o fums provocats per activitats sotmeses a llicència municipal instal·lades en la 

proximitat d‟habitatges. Ja que en aquest tipus de queixes, la passivitat municipal comporta una 

sèrie de problemes indirectes als denunciats en un primer moment, com és la massificació de 

gent o les molèsties per sorolls. Això provoca que la relació entre els propietaris del bars i els 

veïns es vegi agreujada. El síndic recomana que s‟actuï de forma eficaç i diligent, a fi que els 

procediments siguin ràpids per  garantir  la protecció dels veïns, com a garantia dels seus drets. 

Resulta inadmissible la laxitud de l‟Ajuntament en la tramitació dels procediments sancionadors 

dels locals que incompleixen la normativa a l‟empara de la crisi econòmica. No pot servir 

d‟excusa a l‟ens local la dificultat dels establiments per la crisi econòmica ja que és missió de 

l‟Ajuntament fer complir la normativa amb igualtat de condicions per tots els ciutadans i 

ciutadanes. Una altra actitud passiva de l‟Ajuntament només portarà a que cada vegada siguin 

més els establiments que incompleixin les odres d‟execució municipal, si aquestes no van 

lligades a un procediment sancionador efectiu. 

 

Un altre aspecte sobre el qual cal més reflexió per part dels responsables municipals són les 

queixes de persones amb discapacitat sobre la demora municipal per l‟obtenció d‟una reserva 

d„estacionament a la via pública. Les administracions tenen el deure de vetllar per la igualtat 

d‟oportunitats de totes les persones eliminant les causes que poden provocar desigualats. La 

llicència d‟ús especial de la via pública per a la reserva de plaça d‟aparcament dels vehicles de 

persones amb disminució és una mesura d‟acció positiva orientada a la igualat d‟oportunitats, 

que facilita la mobilitat de persones amb discapacitat, i per tant la seva integració. Per això i per 

tal d‟afavorir els drets de les persones amb mobilitat reduïda el síndic recomana que la  
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tramitació de les reserves es tramiti d‟acord als principi de celeritat i simplificació administrativa, 

no servint d‟excusa i resultant intolerable l‟argument municipal que no hi ha recursos o 

simplement que no es materialitzen les reserves per “causes administratives”. 

 

L‟Ajuntament ha d‟assumir que tota persona té dret a defensar-se dels actes del mateix 

Ajuntament i per això quan el Síndic adopti una decisió en la qual demani una revisió d‟un 

expedient per haver-hi  trobat deficiències aquest expedient es revisi expressament. És 

important que l‟Ajuntament valori les recomanacions i suggeriments que fa la institució ja que 

són el resultat de les demandes dels ciutadans i ciutadanes i que s‟emeten perquè els drets 

humans i les necessitats de la ciutadania es posin davant de qualsevol altre interès.  
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Un any més, el Síndic municipal ha 

participat en nombroses iniciatives socials, 

ja siguin pròpies o organitzades per altres 

entitats, amb la finalitat de conèixer de 

primera mà la societat sabadellenca: 

entrevistes personals, visites a entitats i 

associacions de veïns i veïnes o assistència 

a actes de tot tipus són algues de les més 

destacades. 

 

 

1.-EL SÍNDIC AMB LA CIUTADANIA 

Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes 

El Síndic municipal ha tingut aquest 2013 un 

total de 268 entrevistes amb ciutadans i 

ciutadanes, ja sigui perquè li han demanat o 

bé perquè ell s‟hi ha adreçat per tal de 

conèixer diferents realitats de la nostra 

ciutat. Aquestes entrevistes han estat tant 

amb ciutadans i ciutadanes a nivell 

individual com amb col·lectius. 

 

Visites a entitats i AAVV de la ciutat 

Durant l‟any 2013, el Síndic municipal ha 

visitat 30 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 

16 visites de proximitat pel territori 

sabadellenc en horari de vespre o cap de 

setmana. 
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Assistència a actes 

Aquest any el Síndic ha assistit a 94 actes, majoritàriament a Sabadell i 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.  

 

Conferències 

La promoció dels drets de les persones també s‟ha fet palès en 3 ponències, que ha impartit el 

Síndic i amb les que s‟ha pretès fer conèixer els drets i els deures que tenim tots plegats.  

  

2. APOSTA PER LA COMUNICACIÓ I LA DIFUSIÓ  

Les relacions amb els mitjans 

Des de l'Oficina del Síndic, i amb total independència de l'oficina de premsa de l'Ajuntament de 

Sabadell, s'estableixen relacions periòdiques amb els mitjans de comunicació locals, per tal 

d'informar de l'actualitat del Síndic. Aquest any 2013, s‟han redactat i difós 7 notes de premsa 

d‟actualitat relacionada amb el Síndic Municipal de Greuges. 
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La web sindicsabadell.cat: queixes on-line 

Fa un any l'Oficina del Síndic va renovar completament el seu lloc web, amb un domini propi 

independent del portal de l'Ajuntament. La nova pàgina vol fomentar la transparència i la 

comunicació: de fet, a més d'informar de l'actualitat del Síndic, s'informa d'aspectes com ara la 

liquidació del pressupost. Una novetat important ha estat també l‟adequació del web per tal que 

els ciutadans i ciutadanes puguin presentar queixes on-line.  

 

3. ESCOLTAR, INFORMAR I DIALOGAR A LES XARXES SOCIALS 

La irrupció a les xarxes socials, ara fa un any i mig, perseguia l'objectiu d'interaccionar amb la 

ciutadania. A més d'informar de l'agenda diària del Síndic, s'aprofita per generar opinió sobre 

algunes de les seves resolucions i, sobretot, escoltar els principals problemes i queixes dels 

usuaris i usuàries 2.0 sabadellencs. Al tancament de l‟edició de la present memòria, el Síndic 

compta amb 989 seguidors a Twitter i ha difós 1.332 piulades.  

 

4. CANALS DE DIFUSIÓ PROPIS DEL SÍNDIC 

Butlletí “síndic.sbd” 

Un any més, l‟Oficina del Síndic ha emès 

trimestralment el butlletí informatiu electrònic 

“síndic.sbd” que, enguany, ha arribat a la seva 

25a edició millorant en quant al disseny i 

creixent amb la incorporació d‟una nova secció 

dedicada a exposar les recomanacions 

realitzades pel Síndic més destacades. 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. S‟edita 

cada 3 mesos des de la mateixa Oficina del 

Síndic i 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 

Durant el 2013 el Síndic ha continuat impartint sessions d‟Educació en Valors als centres 

escolars de Sabadell. La llibertat, la diversitat cultural, l'espai urbà, la pau, la identitat, la salut 

bàsica, el respecte, la vida, la no discriminació, la intimitat, la no agressió o l'educació són 

alguns dels temes que el Síndic ha tractat en les sessions. 

 

Aquest any, igual que el passat, s'ha editat un calendari que fa un repàs d'aquells temes 

d'interès per als joves i els recorda els seus drets i deures. Un dels drets que més 

desconeixement i vulneració genera en l'entorn juvenil és el dret a la protecció de la vida 

privada. En aquest sentit, el calendari explica que tothom té dret a no ser objecte 

d‟intromissions en la vida privada, el domicili o la correspondència. I recorda també el deure de 

respectar la privacitat dels companys i companyes en entorns freqüents pels joves, com ara el 

telèfon mòbil o les xarxes socials.   

 

Aquest calendari, que ha estat editat conjuntament per la Síndica de Terrassa i el Síndic de 

Sant Cugat, s‟ha repartit a tots els centres educatius. L'objectiu és que estigui present a totes 

les aules escolars. 

 

El curs passat, 2012-13, un total de 1.050 estudiants de la nostra ciutat van participar en el 

programa educatiu del Síndic Municipal. 
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6. PUBLICACIONS  

Nova campanya de difusió 

El Síndic ha portat a terme durant el 2013 una nova campanya de 

difusió, amb el repartiment de pòsters informatius en diferents 

idiomes en els principals equipaments municipals, com ara centres 

cívics, mercats, escoles, instituts o centres d'atenció primària, entre 

d'altres. Aquesta campanya se suma a altres iniciatives de difusió 

que també s‟han portat a terme durant el 2013, com l'exposició sobre 

"Què és un Síndic local?" que s‟ha pogut visitar periòdicament en 

diferents punts de la ciutat. 

 

 

Dossier sobre multes 

El Síndic ha editat una publicació que recull 

tota la informació d'interès ciutadà sobre les 

multes.  Amb el títol "Les multes: tots els 

tràmits, tots els Drets", la publicació repassa 

tot el que ha de contenir una denúncia, com 

s'ha de notificar, què pot fer el ciutadà 

després de rebre la denúncia, el temps que té 

la policia per fer la notificació i la manera de 

presentar al·legacions al procediment 

sancionador, entre d'altres aspectes. La 

publicació recorda que, si després de finalitzar el procediment el ciutadà continua sense estar 

d'acord amb la sanció, aquest pot recórrer al Síndic municipal de greuges o bé anar a la via 

judicial, a través d'un procés contenciós administratiu. 

 

Aquesta publicació és la primera que formarà part d'una col·lecció de dossiers sobre aspectes 

d'interès ciutadà. El Síndic municipal té intenció d'anar completant aquesta col·lecció de 

dossiers durant els propers mesos.  

 

La publicació sobre les multes es pot consultar i descarregar directament a la pàgina web del 

Síndic, www.sindicsabadell.cat.  
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7. EXPOSICIÓ “QUÈ ÉS UN SÍNDIC LOCAL?” 

Durant l‟any 2013, l'exposició "Què és un Síndic local" ha continuat la seva itinerància pels 

diferents barris de la ciutat. La mostra s'ha pogut visitar en tots els Centres Cívics i biblioteques 

de Sabadell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. PUNTS D‟ATENCIÓ DEL SÍNDIC 

Durant el 2013, el Síndic ha atès 

31 persones en els punts 

d‟atenció cardinals de la ciutat, 

que funcionen sota petició de cita 

prèvia. 

 

Punt d‟atenció nord: 10 persones 

Punt d‟atenció sud: 9 persones 

Punt d‟atenció est: 3 persones 

Punt d‟atenció oest: 9 persones 
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9. COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DELS DRETS 

HUMANS 

Com ja és habitual, el Síndic municipal ha participat 

activament en les activitats del Dia Mundial dels Drets 

Humans que impulsa la ciutat de Sabadell. En concret, el 

Síndic de Sabadell ha organitzat, juntament amb la 

regidoria de Drets Civils i Ciutadania, els actes del 10 de 

desembre. És el segon any que l'Oficina del Síndic i 

l'Ajuntament ha treballat conjuntament en el programa 

d'actes commemoratius del Dia Mundial dels Drets 

Humans.  

 

Enguany, els actes han girat a l'entorn del 50è aniversari 

del famós discurs de Martin Luther King, amb la cèlebre 

frase "tinc un somni". 

 

Acte amb estudiants: "Nosaltres també tenim un 

somni" 

El dia 10 de desembre al matí, Fira Sabadell va acollir una 

trobada de joves estudiants de diferents centres educatius 

de la ciutat. En el decurs de l'acte, que va comptar amb la 

presència de l'actor de Polseres Vermelles Marc Balaguer, 

es van compartir els somnis de totes les escoles 

participants i es va fer també un reconeixement als centres 

educatius participants a la Xarxa Educativa Solidària 

Intercultural. 

 

Durant el mes de desembre, el compte de Twitter del 

Síndic, @sindicsabadell, ha tuitejat els somnis dels 

alumnes de Sabadell.   

 

Acte institucional: "Els Drets vulnerats" 

Per 7è any consecutiu, el Síndic municipal de Greuges de 

Sabadell va impulsar una xerrada relacionada amb la 

vulneració dels Drets humans en el marc dels actes 

commemoratius del Dia Mundial dels Drets Humans.  
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Enguany, l'acte institucional del dimarts 10 de desembre 

va comptar amb el testimoniatge d'Ameneh Bahrami, 

estudiant iraniana que va ser atacada  amb àcid sulfúric 

per negar-se a acceptar un matrimoni forçós. La directora 

de l'Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i 

Culturals), Vanesa Valiño, va oferir també una xerrada. A 

més, representants de diverses entitats sabadellenques i 

taules de participació de la regidoria de Drets Civils van 

llegir els seus somnis, amb els seus desitjos per eradicar 

la vulneració de Drets arreu del planeta. 
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EQUIP DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL 

Josep Escartín, Síndic 

Muntsa Costa, atenció a les persones 

Marta Esquius, assessora jurídica 

 

Suport extern 

Òscar Gómez, comunicació i difusió 

 

Amb la col·laboració de 

Beatriz Galván, pràctiques UAB Dret 

Beatriz Nicolás, pràctiques UAB Dret 

Carla Andreu, pràctiques UAB Dret 

Sara Carrasco, pràctiques UAB Dret 

Sònia Gutiérrez, pràctiques UAB Dret 

Toni Abellán, pràctiques UAB Dret 

Mª Carmen Ortega, pràctiques administratives (Programa Esqueix d‟Andi Down) 
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