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QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
“Ajuda’m a comprendre. Organitza el meu món i facilita’m que anticipi el que succeirà.. Dóna’m 
ordre, estructura i no caos. No t’angoixis amb mi, perquè m’angoixo. Respecta el meu ritme. 
Sempre podràs relacionar-te amb mi si comprens les meves necessitats i la meva manera 
especial d’entendre la realitat. No et deprimeixis, el normal és que avanci i em desenvolupi 
cada vegada més.” 

ÀNGEL RIVIÈRE

Aquest any el Sindic ha demanat a l’ associació “Obrir-se al món” la 
seva participació com a entitat convidada a la Memòria 2011 amb la 
voluntat de col·laborar en la sensibilització social  sobre autisme.
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Obrir-se al món és una associació sense ànim 
de lucre, de pares i mares de persones amb 
autisme i altres trastorns generalitzats del 
desenvolupament (TGD).

El nostre objectiu es proporcionar una atenció 
i un tractament Integrals a les persones amb 
autisme i TGD durant tot el cicle vital, promovent 
la seva inclusió social a la comunitat, així com 
proporcionar orientació suport a les  famílies.

Hem posat en marxa el Centre de Lleure 
Obrir-se al món, al c. de Turina, 11, de 
Sabadell, per oferir a les persones amb 
autisme i TGD els suports necessaris 
perquè puguin exercir el seus drets 
a tenir un lleure i oci en igualtat de 
condicions que la resta de la població, 
i facilitar alhora espais de descans per a 
les famílies.





Presentació del Síndic
QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
“Sempre podràs relacionar-te amb mi si comprens les meves necessitats i la meva manera 
especial d’entendre la realitat. 

No et deprimeixis, el normal és que avanci i em desenvolupi cada vegada més”. 

ÀNGEL RIVIÈRE
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Teniu a les mans la Memòria del Síndic Municipal 
de Greuges de Sabadell, corresponent a l’any 
2011. El document que aquí presento no té altra 
finalitat que fer realitat un dret, que ha de ser el 
pal de paller de l’activitat de l’administració, i és 
el dret a una Bona Administració. Aquest dret es 
confecciona amb la voluntat que les persones 
coneguin de primera mà les actuacions més 
destacades, amb l’objectiu d’intentar una 
administració més propera, una administració 
que posi les persones en el centre de la seva 
actuació.

La meva  tasca com a  Síndic s’inspira en la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat, una feina al servei de Sabadell i de la 
societat  en general, que faig, que tot l’equip de  
la Institució fa, des la independència, el rigor i  
l’equitat.

Aquesta memòria l’hem feta en un context de 
crisi,  no només econòmica, sinó també i per 
això molt més greu, una crisi social. Un 2011 en 
què massa vegades hem hagut de recordar que 
els drets no estan subjectes a pressupostos ni a 
orientacions polítiques; els drets “són” i per això  
obliguen a tothom.

He estat atent als moviments socials que 
demanaven l’acostament de la classe política 
amb la societat, un clam que tothom treballi 
colze a colze per sortir d’aquest forat, en un 
context en què molta gent ha perdut el seu 
habitatge essent víctimes d’un sistema en el qual 
el diner i l’especulació són desgraciadament  el 
gran objectiu.

Des la institució que represento, que té com a 
finalitat vetllar pels drets fonamentals de les 
persones davant de les administracions, pretenc 
estar al costat de les víctimes d’un sistema 
pervers que s’oblida del més feble.

Aquest primer any del meu segon mandat he 
seguit treballant per fer créixer la institució, per 
fer-la conèixer, per fer-la cada cop més  útil,  i 
amb fermesa,  he seguit un camí que porta a 
una única  fita:  els ciutadans i ciutadanes de 
Sabadell .

Gràcies a aquella gent que ha cregut en la 
institució, a la societat sabadellenca; sense 
vosaltres i sense el vostre suport el Síndic no 
tindria raó d’existir.

Josep Escartín

Síndic Municipal de Greuges de Sabadell





QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
“No em parlis massa, ni massa de pressa. Les paraules són “aire” que no pesa per a tu, però poden 
ser una càrrega molt pesada per a mi. Moltes vegades no són la millor manera de relacionar-
te amb mi. Com altres nens, com altres adults, necessito compartir el plaer i m’agrada fer les 
coses bé, encara que no sempre ho aconsegueixi. Fes-me saber, d’alguna manera, quan he fet 
les coses bé i ajuda’m a fer-les sense errors. Quan tinc massa errors em passa el mateix que a tu: 
m’irrito i acabo per negar-me a fer les coses.” 

ÀNGEL RIVIÈRE

Estadístiques
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ATENCIONS I ASSESSORAMENTS
Durant l’any 2011, des de l’Oficina del Síndic s’han fet un total de 1051 atencions als ciutadans i 
ciutadanes.

En els següents gràfics es veu l’evolució dels últims anys. Cada any s’incrementa el nombre d’atencions 
i assessoraments registrats.
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EXPEDIENTS OBERTS AL 2011
L’any 2011 s’han obert 185 expedients. El següent gràfic mostra la recepció d’aquests mensualment.
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Comparativa d’expedients oberts mensualment al 2011, respecte a l’any anterior.

Comparativa d’expedients oberts durant els 6 anys de funcionament de la institució.
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CANAL D’ENTRADA DE LES QUEIXES
El següent gràfic ens mostra, dels diferents canals d’entrada possibles per presentar una queixa a 
l’oficina del Síndic, quins s’han fet servir mes habitualment durant el 2011.
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Dels 185 expedients iniciats a l’any 2011, un 25% són de persones que viuen fora de Sabadell i un 
altre 25% provenen del Districte 1r.

Gràfic per edat dels ciutadans i ciutadanes que s’han dirigit al Síndic durant el 2011.
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Gràfic per sexe dels expedients del 2011.

TEMÀTIQUES I ÀREES DE LES QUEIXES
Aquest gràfic mostra el total dels expedients oberts durant l’any 2011 i les matèries sobre les quals 
versen.
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L’estat de la tramitació d’aquests expedients, en el moment de tancar la memòria, es la següent:
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RESOLUCIONS
Al llarg de l’any 2011 el Síndic ha resolt 185 expedients, procedents la majoria del mateix any 2011, 
però també iniciats l’any 2008, 2009 i 2010. Destaquem les “queixes resoltes durant la tramitació”, són 
aquelles que l’Ajuntament soluciona a favor del ciutadà o ciutadana abans que el Síndic faci la seva 
resolució.
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Les 185 resolucions fetes l’any 2011, que provenen algunes de les, d’expedients d’anys anteriors al 
2011, versen sobre els següents temes:
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Aquest quadre mostra el total dels expedients resolts i el sentit en el qual s’han resolt:
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RECOMANACIONS
Per finalitzar, mostrem amb un quadre i un 
gràfic els temes sobre els quals versen les 
recomanacions del Síndic aquest any 2011.
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Aquest darrer quadre comparatiu mostra un resum sobre l’evolució de l’activitat habitual que duu a 
terme l’oficina del Síndic.





QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
“Necessito més ordre del que tu necessites, més predictibilitat en el mitjà que la que tu 
requereixes. Hem de negociar els meus rituals per conviure. Em resulta difícil comprendre el 
sentit de moltes de les coses que em demanen que faci. Ajuda’m a entendre-ho. Tracta de 
demanar-me coses que puguin tenir un sentit concret i desxifrable per a mi. No permetis que 
m’avorreixi o romangui inactiu”. 

ÀNGEL RIVIÈRE

Informe del Síndic
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L’informe del Síndic presenta la part més rellevant de les actuacions dutes a terme per l’Oficina del 
Síndic de Sabadell durant l’any 2011, ordenades temàticament, en funció de l’organigrama municipal, 
de les quals se’n descriuen les causes que les han ocasionat, així com els resultats obtinguts, la 
valoració de l’actuació municipal i les recomanacions fetes pel Síndic, en les més significatives.

 PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES 
 EDUCACIÓ 27
 SALUT  30
 SERVEIS SOCIALS 34
  Persones amb dependència 34
  Discapacitats 36
  Atenció social 37
 CONVIVÈNCIA 37
 TRASLLATS AL FISCAL DE DELICTES D’ODI I DISCRIMINACIÓ 42

 ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 ASSESSORIA JURÍDICA 41
 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 43
 TRESORERIA 43
 GESTIÓ TRIBUTÀRIA  44

 URBANISME: PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
 LLICÈNCIES 55
 HABITATGE 60
  VIMUSA 61
  OFIDEUTE 68
 MANTENIMENT VIA PUBLICA 68
  Parcs i Jardins 68
  Vialitat 68

 MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS 69

 POLICIA MUNICIPAL 71

PÀG.
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PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES 

Síndic, va aconseguir el canvi de centre pel curs 
2011-2012.

Manca de places ofertades. Cada any, l’oficina 
del Síndic rep queixes en relació a les places 
ofertades i al sistema de distribució dels centres 
educatius en el territori. En concret, l’any 
2011 es va posar de manifest un expedient 
(2011SDGR00183), on es queixava que els 
nens empadronats en un barri de Sabadell 
superaven en escreix  les places ofertades per 
la zona, motiu pel qual, els nens no podien 
matricular-se en el centre escollit pels pares. 
Alhora considerava discriminatori l’atorgament 
de punts complementaris pel fet de tenir un 
familiar exalumne com a criteri. L’expedient va 
ser arxivat per renuncia del ciutadà, no obstant, 
el Síndic vol deixar palès que aquesta és una 
problemàtica constant que es reprodueix cada 
any (2011SDGR00090), alhora que considera, 
com han posat de manifest altres queixes a la 
institució, que el sistema actual de distribució 
dels alumnes als diferents centres en funció de 
la segmentació del territori per barris, no és el 
més equitatiu, ja que produeix situacions de 
paradoxa, en tant  que alumnes que viuen en 

EDUCACIÓ
Es reconeix com un dret fonamental:  el 
dret a l’educació, i els poders públics n’han 
de garantir el dret a tothom (art 27 CE). Els 
municipis, a través dels Ajuntaments, han 
d’exercir competències en els termes que 
fixa la legislació estatal i l’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). 
Les queixes d’aquest any relacionades amb 
l’educació han versat, entre d’altres, en els 
temes següents.

Sol·licitud canvi centre escolar. En 
l’expedient 2011SDGR00071, resolt en tràmit 
favorablement, una mare es queixava de la 
manca d’oportunitat que any rera any tenia el 
seu fill de canviar d’escola. Finalment, i després 
de quedar demostrat que l’escolarització en el 
centre, on portava matriculat fins aleshores, no 
li era favorable, i després de la intervenció del 
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habitatges que tenen un centre escolar a 10 
metres de casa, han d’acabar matriculant-se en 
un centre lluny del seu habitatge. 

El Síndic considera que caldria un model 
de zonificació que eviti disfuncions per 
l’existència de les fronteres, i alhora es 
prioritzi el concepte d’escola de proximitat 
per garantir que totes les famílies tinguin 
una oferta de places escolars, com en d’altres 
municipis de Catalunya, on basen el seu model 
en àrees territorials de proximitat que parteixen 
de l’illa de cases on està situat el domicili. 

A cadascuna de les illes de la ciutat li correspon 
una àrea de proximitat, amb tots els centres 
públics i concertats que es troben dins d’aquesta 
àrea. Totes les adreces de la ciutat s’associen a 
l’illa de cases a la qual pertanyen per mitjà de 
processos automatitzats, i això permet que cada 
família tingui un plànol personalitzat a partir 
del seu domicili amb la seva àrea de proximitat 
específica.

Ajut econòmic pel casal d’estiu organitzat 
per AMPAS. Un altre expedient il·lustratiu, 
és el 2011SDGR00087, en el qual un pare 
estava disconforme amb la denegació de 
l’ajut econòmic, que altres anys se li havia 
concedit, per cobrir els costos de la vetlladora 
que necessita la seva filla, per participar al 
casal d’estiu. Cal recordar que  l’article 12 de 
la Convenció dels drets dels infants, insta 
a promoure la participació dels infants, 
escoltar plenament l’opinió dels infants amb 
discapacitats i implicar-los en la planificació 
política, així com facilitar el ple accés dels infants 
i els joves amb discapacitats a totes les activitats 
culturals, esportives i de lleure, incloent-hi 
activitats específiques per als discapacitats, i 
donar als infants i els joves l’opció d’implicar-se 
en les activitats. L’Ajuntament de Sabadell dóna 
suport econòmic mitjançant la corresponent 
convocatòria i l’atorgament de subvencions 
destinades a l’organització dels casals d’estiu, 

i estableix en les seves bases reguladores que 
en seran beneficiaris els esplais i les entitats de 
lleure de la ciutat que promoguin les activitats 
per a les quals es demana subvenció, i que 
reuneixin els requisits establerts a l’article 4 
de les bases reguladores específiques de les 
subvencions per a l’organització de casals 
d’estiu. Alhora, la convocatòria municipal preveu 
subvencions complementàries corresponents 
a l’organització dels casals d’estiu en els quals 
participen nens i nenes amb necessitats 
educatives especials degudament dictaminats. 
Per tant, en cap cas els casals organitzats per 
les AMPAS, en poden ser beneficiaris ja que 
no reuneixin les condicions d’esplai o entitats 
de lleure de la ciutat. En aquest cas, és a dir, els 
casals organitzats directament per Associacions 
de pares i mares, reben una subvenció directa 
per part de la Generalitat de Catalunya, que 
pel curs 2011 no es va convocar per manca 
de pressupost. Per tot, si bé no es va detectar 
cap defecte en l’actuació municipal, el Síndic 
va suggerir a l’Ajuntament que estudiés la 
possibilitat d’articular un sistema d’atorgament 
d’ajuts diferent a l’actual, on els sol·licitants 
fossin les pròpies famílies, i no les entitats 
organitzadores de les activitats. 

En definitiva, un sistema de subvencions 
que permetés garantir l’accés dels infants 
de famílies amb dificultats econòmiques 
que requereixin a més una atenció especial, 
i l’atorgament de la subvenció no quedés 
condicionada al perfil de l’entitat que realitza la 
sol·licitud, fet totalment aliè a la finalitat última 
de la pròpia subvenció.

Increment d’una línia escolar al grup de 
P-3 Cal destacar l’expedient 2011SDGR00043, 
on els membres del claustre, el president del 
consell escolar i la direcció d’un col·legi públic 
de Sabadell van presentar, conjuntament, una 
queixa per no estar conformes amb un nou 
grup de    P-3, que s’havia de crear en el seu 
centre escolar, donat que les instal·lacions del 
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centre són limitades i l’increment de l’ocupació 
d’aquest grup, aniria en detriment de la qualitat 
i el servei que es podrà oferir a les famílies 
usuàries de l’escola. El Síndic va mantenir 
diverses reunions amb la direcció del centre i 
l’Ajuntament, l’expedient va quedar resolt en 
tràmit, ja que l’escola va rebre el suport necessari 
de l’Ajuntament de Sabadell per fer força envers 
l’Administració competent, la Generalitat de 
Catalunya.

Dret d’accés. La queixa que destaquem a 
continuació, 2009SDGR00088, és una queixa 
relativa al dret d’accés a les escoles, i que 
prové d’una instància de l’any 2009, i de la 
qual ja se’n va fer referència en la memòria 
de l’any passat. En la mateixa, una parella es 
queixava per la disconformitat amb el procés 
de preinscripció escolar i matricula de l’alumnat 
als centres educatius. Van al·legar que als seus 
fills no els havia tocat cap de les sis escoles 
que havien triat, i que tenien sospites que 
s’havien produït fraus per part d’altres pares, 
en alguns empadronaments, per tal de poder 
accedir a l’escola desitjada. Per aquest motiu, 
van sol·licitar tant a la Generalitat de Catalunya 
com a l’Ajuntament de Sabadell, poder accedir 
a la informació dels noms de tots/es els/les 
sol·licitants de preinscripció per al curs de P-3 
a la escola en qüestió i així poder comprovar 
la veracitat de les dades aportades referents 
al domicili familiar. Com que la parella no 
obtenia una resposta clara, ni cap resolució, 
ni tampoc obtenien l’accés al centre desitjat, 
el Síndic va considerar oportú que l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, es pronunciés 
sobre el dret de l’esmentada parella a poder 
accedir a aquesta informació, i de si aquest fet 
xocava, o no, amb el dret a la intimitat i, per 
tant, de si aquest accés estaria vulnerant la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades Personals. Tal 
i com va demanar el Síndic, l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades va dictar un informe 
evidenciant que el què demanava la parella 

constituïa una simple  comunicació de dades. I 
donat que la comunicació de dades personals 
contingudes en un expedient administratiu 
troba la seva habilitació legal en l’article 35 de 
la LRJPAC, ja que sempre que la persona que 
ho sol·licita tingui la condició d’interessat en 
el procediment d’acord amb l’article 31 de la 
LRJPAC, podrà tenir accés a l’expedient, i per 
tant, a les dades. Per tant, segons el 37.3 de la 
LRJPAC, tenien un interès legítim i directe que 
és objecte de la present consulta. 

L’Agència de Protecció de Dades, va posar 
de manifest que les dades contingudes en 
l’expedient relatives al nom, cognoms, i 
a l’empadronament dels alumnes no són 
dades reservades a la vida de les persones, és 
a dir, reservades a l’esfera íntima, amb la qual 
cosa es podien donar a conèixer. 

Per això, el Síndic, l’any 2010 va estimar la 
queixa i va sol·licitar a l’Ajuntament de Sabadell 
que permetés l’accés a les dades relatives als 
noms, cognoms i a l’empadronament dels nens/
es preinscrits a l’escola en qüestió.  Alhora, el 
Síndic essent coneixedor que l’educació és una 
matèria competència de la Generalitat, tot i tenir 
alguns àmbits concurrents amb l’Ajuntament de 
Sabadell, va traslladar l’expedient al  Síndic de 
Greuges de Catalunya, per al seu coneixement, 
ja que en una primera instància la parella es 
va dirigir a l’oficina del Síndic de Greuges de 
Catalunya, la qual va considerar que no hi havia 
greuge. L’actuació del Síndic, però, no es va 
aturar aquí, i el dia 15 d’abril de 2011, va lliurar 
a la Comissió de Peticions del Parlament de 
Catalunya una petició referent a l’exercici del 
dret d’accés en el curs del procés de prescripció 
escolar, ja que aquest no és un problema d’un 
sol municipi. Després dels tràmits oportuns, 
en data 5 d’octubre de 2011 el Parlament 
va sol·licitar informació al Departament  
d’Ensenyament, el qual va informar al 
Parlament que no estava previst incorporar cap 
referència en el Decret 75/2007 ni en la resta de 
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normativa d’admissió d’alumnat; no obstant, 
sí que facilitarien als centres educatius, en el 
proper procés de preinscripció i matrícula, unes 
instruccions sobre com s’ha de procedir quan 
una o més persones interessades reclamin les 
dades d’altres persones partícips en el procés 
d’admissió. Per tant, en data 20 de desembre 
de 2011, es dona trasllat d’aquesta informació 
al peticionari, i finalment, el Síndic dóna per 
tancada la seva actuació. L’ Associació per la 
Transparència en la Preinscripció Escolar”, va 
agrair la tasca duta pel Síndic. No obstant, amb 
posterioritat hem conegut la noticia que la 
Consellera Rigau prepara una instrucció contra 
el frau en la pròxima preinscripció escolar, 
que previsiblement permetrà a les famílies 
participants en el procés de la preinscripció, 
l’accés a les dades dels altres inscrits, a fi de 
garantir una major transparència en tot el 
procés. 

Amb tot, hem de concloure que la maquinària 
engegada pel Síndic ha donat el seu fruit, 
ja que les instruccions contra el frau que 
prepara el Departament d’Ensenyament, 
han de permetre articular un sistema dotat 
de més transparència i que donarà a les 
famílies una major seguretat jurídica en tot 
el procés de preinscripció escolar.

SALUT
La Constitució reconeix el dret a la protecció de 
la salut, encomana als poders públics l’obligació 
d’organitzar i tutelar la salut pública a través 
de mesures preventives i les prestacions i 
serveis necessaris (art.43 CE). Malgrat que els 
municipis no tenen competències directes en 
matèria de sanitat i salut pública, sí que són 
competents en diverses matèries estretament 
relacionades amb elles, com la protecció de la 

salubritat pública, cementiris i serveis funeraris, 
subministrament d’aigua i enllumenat públic, 
serveis de neteja viària i recollida i tractament 
de residus, clavegueram i tractament d’aigües 
residuals. Per tant, salut és un dret que correspon 
a un concepte molt ampli i que n’inclou tant 
la protecció, la promoció com la restitució. Es 
tracta d’un àmbit que pot quedar afectat per 
múltiples factors, i que requereixen actuacions 
integrades en àmbits molt diversos, motiu pel 
qual, hi ha moltes queixes que malgrat tractin 
temes diversos i no específicament de la salut, 
es refereixen en realitat a aspectes que hi estan 
estretament vinculats.

Manca de salubritat per finques deshabitades.  
El context de crisi econòmica que pateix la 
societat, i que ha afectat principalment al 
sector de la construcció, han evidenciat una 
proliferació notable de queixes a l’oficina del 
Síndic relatives a les molèsties produïdes als 
veïns per l’abandó dels habitatges desocupats, 
que provoquen problemes de salubritat. 
En aquest sentit, un ciutadà es queixa, en 
l’expedient (2010SDGR00113) de la manca de 
resposta per part de l’Ajuntament atès que en 
el seu dia va demanar que es netegessin unes 
finques que estaven en situació d’abandó i, 
després de 2 anys, encara no s’havien netejat ni 
tampoc s’havia obtingut cap notícia per part de 
l’Ajuntament. La manca de neteja perjudicava 
molt als veïns ja que les cases es van tapiar amb 
la brutícia a dins, la qual cosa va provocar que, 
amb el temps, les pudors anessin en augment 
i hi proliferessin rates i mosquits. L’expedient 
va quedar resolt en tràmit, ja que arrel de la 
actuació del Síndic, els serveis de l’Ajuntament 
van procedir a la neteja. 

En el mateix sentit, l’expedient 2011SDGR0065, 
presentava una queixa per l’estat de 
deteriorament de les cases del costat de la 
seva i les conseqüències que això li provocava 
en la seva vida diària de pudors, malestar, 
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insectes....etc, i la manca de resposta per part de 
l’Ajuntament al qual havia denunciat aquests 
fets en nombroses ocasions. L’expedient 
va quedar resolt en tràmit després que es 
netegessin les finques esmentades.

En l’expedient 2010SDGR00105, una ciutadana 
denunciava uns fets similars, en concret les 
molèsties que li estava causant l’abandonament 
del pati d’una casa veïna. L’article 189 del 
DL 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 i, alhora, 

disposa l’obligació dels ajuntaments de 
vetllar perquè els propietaris compleixin 
amb els seus drets legals i puguin ordenar 
d’ofici o a sol·licitud de la part interessada 
l’execució de les obres de conservació 
necessàries. 

Les ordres d’execució subsidiària són 
els instruments que la Llei d’urbanisme 
proporciona a l’Administració per tal 
d’intervenir en els aspectes de conservació i 
rehabilitació. Davant la resistència de la persona 
obligada a complir el contingut d’un acte 
administratiu, l’Administració pot dur-lo a la 
pràctica, per qualsevol dels mitjans d’execució 
forçosa previstos a l’ordenament jurídic, 
complint els requisits establerts. L’article 95 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, preveu que 
les administracions públiques, per mitjà dels 
seus òrgans competents en cada cas, poden 
procedir, amb l’advertència prèvia, a l’execució 
forçosa dels actes administratius, llevat dels 
supòsits en què es suspengui l’execució d’acord 
amb la llei, o quan la Constitució o la llei exigeixin 
la intervenció dels tribunals. L’Administració 
Pública ha d’efectuar l’execució forçosa per 

qualsevol dels mitjans, previstos a l’article 
96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: 
constrenyiment sobre el patrimoni, execució 
subsidiària, multa coercitiva i compulsió sobre 
les persones. En qualsevol cas, en la tria per part 
de l’Administració d’un mitjà d’execució forçosa 
o un altre, s’han de respectar els principis de 
proporcionalitat i de favor libertati, i si són 
diversos els mitjans d’execució admissibles, 
s’ha d’elegir el menys restrictiu de la llibertat 
individual. 

Per tant, la tramitació de l’execució forçosa 
mitjançant multes ha de ser àgil, i si 
l’Administració no executa tots els actes per 
cobrar l’import de la multa que ha imposat, 
aquesta mesura no tindrà cap sentit. 

I en els cas que les multes coercitives no 
esdevinguin eficaces, l’Ajuntament hauria 
d’executar subsidiàriament les seves ordres 
amb l’ execució d’obra corresponent, com 
a sistema més útil per protegir la legalitat 
urbanística i perquè l’incompliment de l’ordre 
d’execució de l’obra no fa més que contribuir 
al deteriorament de la finca veïna. Conforme la 
normativa esmentada, el Síndic va estimar que 
hi havia greuge ja que va quedar acreditat pels 
tècnicS municipals, que era necessari la neteja 
de la finca en qüestió, en especial del pati i dels 
aiguaforts de coberta, el tractament fitosanitari 
de la vegetació del pati i el tancat de la finca que 
impedeixi l’entrada indiscriminada de persones 
a la finca. 

Per tant, va recomanat que més enllà de les 
multes coercitives, s’actuï de forma eficaç 
i diligent, i quan s’incompleix la normativa 
municipal,  l’Ajuntament procedeixi a 
l’execució subsidiària, quan ha quedat palès 
la manca de voluntat manifesta i reiterada 
per part del propietari, sens perjudici 
d’aplicar les sancions que correspongui per 
les infraccions comeses, ja que cal garantir les 
condicions de seguretat higiene i ornat públic. 
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En l’expedient (2011SDGR00132), una 
ciutadana va presentar una queixa motivada 
per la infestació de rates en el seu habitatge 
de protecció oficial, igualment arrel de la 
intervenció del Síndic, es va procedir a la 
desratització de l’habitatge.

Serveis funeraris. Respecte al serveis funeraris, 
hi ha hagut dos expedients 2011SDGR00099, 
2011SDGR00107,  que han posat de manifest una 
problemàtica molt similar. Ambdós 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. Van ser coneixedors d’aquest fet en el 
moment de tramitar els papers al tanatori per 
la mort d’un familiar, moment en que se‘ls hi va 
comunicar que feia anys que la concessió havia 
finalitzat i que l’havien de renovar de nou. Hem 
de partir de la premissa que les sepultures són 
béns de domini públic afectats a un servei públic 
(art 5 Reglament del Patrimoni dels Ens Locals 
de Catalunya), no es tracta doncs d’un dret de 
propietat privada en favor del seu titular, ja que 
són béns demanials i, per tant, inalienables, si 
bé, són tant especials que són possibles drets i 
concessions a perpetuïtat, per bé que sotmeses 
a condicions (STS de 2 de juny de 1997). No totes 
les concessions de sepultures s’han d’entendre 
atorgades a perpetuïtat, sinó únicament les 
anteriors al Reglament de béns dels ens locals, 
aprovat pel Reial decret. 1372/1986, de 13 de 
juny que, en el seu article 79 limitava la duració 
de les concessions a 99 anys. Fins aquella data 
va poder atorgar-se concessions de sepultures a 
perpetuïtat ja que així ho admetia el Reglament 
de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per 
Decret de 20 de juliol de 1974. Ni el RBEL ni el 
RP no poden aplicar-se amb caràcter retroactiu, 
ja que suposaria vulnerar l’article 9.3 de la 
Constitució, que estableix la irretroactivitat 
de les disposicions no favorables o restrictives 

de drets individuals. No obstant, malgrat que 
el títol s’hagi concedit a perpetuïtat, sempre, 
cal entendre’l referit a un màxim de 99 anys. 
La normativa actual sobre el règim jurídic de 
procediment i de les administracions públiques, 
a través de la Llei 26/2010 estableix que s’ha 
de posar un èmfasi particular en assolir un 
conjunt de finalitats com són: fer efectius els 
drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia i la resta de l’ordenament jurídic, 
i garantir la plenitud, en les relacions de la 
ciutadania amb l’administració; promoure una 
administració pública, àgil, eficaç i eficient, i fer 
accessibles les seves relacions amb la ciutadania; 
i millorar l’actuació de l’administració mitjançant 
la regulació de mesures de simplificació 
de tràmits i procediments en ares a reduir 
càrregues administratives innecessàries. Alhora 
que cal tenir en compte l’art. 22 de la precitada 
llei 26/2010 que ratifica els principis de bona 
administració com a dret explícit del ciutadà 
davant l’actuació administrativa i fa referència 
explícita el dret a uns serveis públics de qualitat 
(art. 23).  El Reglament del Cementiri municipal, 
de conformitat amb el que preveu la legislació 
de règim local, atribueix la titularitat del servei 
de cementiri a l’Ajuntament de Sabadell, el 
qual pot gestionar l’esmentat servei mitjançant 
qualsevol de les formes de gestió directa o 
indirecta. En aquest sentit l’Ajuntament, en 
data 31 de desembre de 2009, va aprovar 
d’adjudicació definitiva de la concessió de 
la gestió del servei de cementiri municipal a 
l’empresa Torra SA. 

Però no podem perdre de vista que si bé és 
cert que els serveis públics locals es poden 
gestionar de manera indirecta mitjançant 
societats mercantils, i aquest fet no ha de 
comportar una limitació de drets i garanties 
de cara als ciutadans i ciutadanes, que ha de 
poder fer valer els seus drets davant aquestes 
empreses en les mateixes condicions d’igualtat 
que davant el mateix Ajuntament. 
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Pel què fa al procediment de declaració de 
caducitat, el Reglament (art 49) estableix que 
en el supòsit que hagi transcorregut el termini 
de vigència del dret funerari, com el cas que 
ens ocupa, l’interessat podrà sol·licitar al 
gestor del servei la pròrroga del dret sobre la 
mateixa sepultura previ abonament de la tarifa 
corresponent d’acord amb l’ordenança fiscal 
vigent. L’article 65 de la LGT (Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària) estableix 
que els deute tributaris, com la taxa meritada 
per la renovació de la concessió de la sepultura, 
podran ser aplaçats i fraccionats, previ sol·licitud 
de l’obligat i quan la situació econòmica 
financera li impedeixi de forma transitòria fer 
front al pagament. 

El Síndic va estimar les queixes ja que els títols 
de concessió que ostentaven els ciutadans, 
amb dates d’inici de la concessió en el segle 
XIX, no fixaven en cap moment el termini de 
finalització de la mateixa, i en aquest sentit, la 
manca de coneixement per part dels ciutadans 
de la situació temporal en que es trobava la 
seva concessió de sepultura, els va dur a una 
indefensió. Fins hi tot, es podria donar el cas 
que els ciutadans i ciutadanes desconeixéssin 
l’existència de la concessió, la qual cosa portaria 
al ciutadà a una manca d’informació i per 
tant, d’eines a fi de gestionar els seus propis 
interessos.

Així doncs el Síndic va recomanar, en la mesura 
que la gestió dels serveis funeraris afecta d’una 
manera especial a la sensibilitat dels ciutadans 
i ciutadanes, ja que n’ha de fer ús en moments 
en els quals els usuaris es troben en una 
circumstàncies personals difícils; 

en primer lloc, que s’adoptin mesures de 
control sobre la prestació del servei i 
s’informi sobre les condicions de prestació 
del servei. 

En concret que es faci la suficient difusió, a través 
de l’empresa que gestiona el servei, que els títols 

que ostenten els ciutadans sobre les sepultures 
anteriors a l’any 1986 i que s’entenen realitzades 
a perpetuïtat, tenen aquesta consideració però 
sempre amb el límit  temporal del 99 anys, la 
qual cosa, arribat el dia, implicarà en tot cas 
l’abonament de la taxa corresponent. 

En segon lloc, i enllaçat amb el primer, en 
quan al deure d’informació als ciutadans i 
ciutadanes, 

aclarir que l’import de renovació de la 
concessió, l’import no té relació amb la taxa de 
conservació i manteniment, que com estableix 
l’article 8è de l’Ordenança Fiscal 3.7, es merita 
anualment –en aquest sentit es suggereix que 
en l’article 8.4 de l’ordenança es rectifiqui l’error 
en quan a la referència a la taxa de conservació i 
manteniment, que aquesta consta a l’article 5.10 
de l’ordenança i no a la 5.12 com fixa l’esmentat 
article 8.4, la qual cosa, genera per si no fos 
prou, més confusió a l’assumpte, ja que l’article 
5 no té apartat 12è-. En tercer lloc i atès que 
la gestió indirecte del servei no ha de suposar 
un gravamen pel ciutadà, el Síndic també 
va recomanar que d’acord amb la normativa 
tributària es facilités el procediment per aplaçar 
i fraccionar el deute dels contribuent.

I finalment, va posat de manifest que tant el 
Reglament, com l’Ordenança, contemplessin la 
possibilitat de renovar la concessió demanial 
sobre sepultures tipus tomba, panteó o 
mausoleu per períodes inferiors als 50 anys, 
la qual cosa no és possible amb la normativa 
actual, i que permetria que la taxa meritada fos 
proporcional al temps de durada de la mateixa.

Finalment, en relació a la concessionària 
dels serveis funeraris (2011SDGR00171), 
cal destacar una darrera queixa, que va ser 
resolta en tràmit favorablement, després de la 
intervenció del Síndic, on el ciutadà adduïa un 
excés de burocràcia en la tramitació del canvi 
de nom d’un nínxol. En concret, s’exigia per part 
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de l’Ajuntament, a fi de complimentar aquest 
tràmit, l’aportació d’un certificat de defunció 
d’un familiar el qual havia esta enterrat allà 
mateix, per la pròpia concessionària, per la qual 
cosa, l’empresa ja disposava de la informació 
(que la persona era difunta) i  era innecessari 
reiterar la presentació dels mateixos documents.

SERVEIS SOCIALS
Els municipis han d’exercir, en tot cas, 
competències en la prestació de serveis socials 
i la promoció i reinsersió social, en els termes 
de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes (LRBRL 25.2.k). La Constitució 
estableix que els poders públics han de 
realitzar una política de previsió, tractament, 
rehabilitació i integració dels disminuïts físics, 
sensorials i psíquics als quals han de prestar 
l’atenció especialitzada que requereixin i 
emparar-los especialment perquè puguin 
gaudir dels drets que la pròpia Constitució 
atorga a tots els ciutadans (CE art. 49).

A Catalunya, la Llei 12/2007 de Serveis Social, 
estableix a l’article 31 les competències que 
tenen els municipis en matèria de serveis socials, 
amb la finalitat de garantir l’accés universal a 
un sistema de serveis socials per fer efectiva 
la justícia social i promoure el benestar del 
conjunt de la població. En aquest àmbit el punt 
de partida és clar, i no és altre que la Declaració 
Universal dels Drets Humans, que afirma que 
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 lliure desenvolupament de la seva 
personalitat. Però la nova realitat socieoecòmica 

deprimida, evidencia les disfuncions de l’actual 
sistema de serveis socials que va dissenyar-
se en una altre context, la qual cosa impedeix 
que pugui adaptar-se a la situació actual. Per 
aquest motiu, resulta evident l’increment 
substancial de queixes que ha rebut el Síndic 
en aquesta matèria i que posen en entredit el 
sistema articulat fins ara. No obstant, això no 
s’ha de traduir en cap cas en una disminució 
del compromís polític de dotació amb garantia 
d’un sistema de serveis socials a l’abast de tots 
els ciutadans i ciutadanes.

Els diferents àmbits d’actuació que tenen 
encomanats el Serveis Socials de l’Ajuntament 
i dels quals els ciutadans i ciutadanes han 
presentat queixa són en els àmbit de la 
gent gran; les persones amb dependència i 
discapacitats; i, l’atenció social. Els motius de 
queixa tenen a veure amb la qualitat de l’atenció 
rebuda en els centres de serveis socials, els 
recursos i les prestacions socials disponibles, el 
servei d’ajuda a domicili o el desplegament de 
la Llei de Dependència.

Persones amb dependència
Carnets de transports gratuïts. Enguany 
s’ha resolt un expedient de l’any 2010 
(2010SDGR00056) on un ciutadà va presentar 
una queixa al Síndic adduint que de forma 
reiterada l’Ajuntament  de Sabadell li denegava 
el carnet d’autobús gratuït, que ell necessitava 
per les despeses derivades de transport com a 
conseqüència de tenir la seva dona ingressada. 
El Síndic no va estimar la queixa ja que els criteris 
aplicats per l’Ajuntament alhora de resoldre la 
petició es van dur respectant els paràmetres 
que utilitzen les Administracions Públiques 
per determinar qui té dret a uns determinats 
ajuts i d’aquesta manera garantir uns nous 
criteris, un tracte més just i equitatiu entre les 
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diverses peticions. En concret, va basar la seva 
desestimació en els articles 14 i 31 de la pròpia 
Constitució: el primer, que  reconeix el principi 
d’igualtat davant la llei, sense que pugui prevaler 
cap discriminació per raó de naixement, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició 
o circumstància personal. I el 31CE, que 
estableix que tots els ciutadans contribuiran al 
sosteniment de les despeses públiques d’acord 
amb la seva capacitat econòmica, mitjançant un 
sistema tributari just, inspirat amb els principis 
d’igualtat i progressivitat. 

No obstant, malgrat haver desestimat la queixa 
el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que cal 
l’elaboració i aprovació d’una Ordenança 
Municipal reguladora de la tarificació social 
gratuïta del servei del transport d’autobusos 
urbans, 

la qual, estableixi clarament: la descripció del 
sistema d’aplicació de tarifes, aplicant el sistema 
d’ingressos declarats en renda; els requisits per 
ser-ne beneficiari; així com, 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 tipus utilitzats, es consideri que 
són ingressos baixos. 

Assistència domiciliària. Dins l’àmbit de les 
persones amb disminució i el Pla d’inclusió 
que té encomanant el Servei de Serveis 
Socials de l’Ajuntament,  destaca l’expedient 
resolt durant el 2011, però obert l’any anterior  
(2010SDGR00116), que versa sobre la manca 
de contesta per part de l’Ajuntament de la 
sol·licitud adreçada a l’ens municipal per 
l’ampliació d’hores d’assistència domiciliària 
per a persones amb mobilitat reduïda, alhora 
que hi denunciava la manca de compliment de 
les hores realment assignades mensualment. El 
Síndic va estimar la queixa de manca de resposta,  
ja que malgrat que des de l’Ajuntament s’havia 

al·legat que se l’hi havia comunicat verbalment, 
i en reiterades ocasions, que l’assistència 
assignada era la que li pertocava, segons l’art. 
42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, i l’art. 
53 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,  de règim 
jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, 

les administracions públiques estan 
obligades a dictar resolució expressa en tots 
els procediments i a notificar-la sigui quina 
sigui la seva forma i mitjà d’ iniciació. 

Alhora la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència, també 
regula en el seu art. 4 els drets i obligacions de 
les persones en situació de dependència, i en 
el seu apartat 2.b) recull el dret a rebre, en els 
termes comprensibles i accessibles, informació 
completa i continuada en relació a la seva 
situació de dependència. I en el mateix sentit, 
es manifesta  la Llei 12/2007, d’1 d’octubre, de 
Serveis Socials de Catalunya, on el seu article 
10 reconeix el Dret a la informació en l’àmbit 
dels serveis socials, especialment a rebre 
informació suficient i entenedora sobre els 
serveis i les prestacions disponibles, i els criteris 
d’adjudicació, a rebre per escrit i, si cal, de 
paraula, en llenguatge entenedor i accessible 
la valoració de llur situació, i a presentar 
suggeriments, queixes i reclamacions, i rebre’n 
resposta dins el període legalment establert. 
Pel què fa a la qüestió de fons, conforme la 
Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, 
el Sistema català d’autonomia i atenció a la 
dependència (SCAAD) que  desplega i aplica 
a Catalunya el Sistema per a l’autonomia i 
l’atenció a la dependència (SAAD) establert per 
la Llei de la Dependència, el Síndic va entendre 
que les quantitats aprovades i la compatibilitat 
entre ambdós tipus de prestacions que rebia la 
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ciutadana eren correctes i estaven d’acord amb 
el grau de dependència que tenia aprovat. Per 
tot, el Síndic va acabar recordant a l’Ajuntament 
Sabadell l’obligació de resoldre de forma 
expressa i notificar dins del termini establert 
per la legislació vigent, i per tant, recomanant 
que la petició li fos contestada per escrit. 
Alhora, va recomanar que davant les queixes 
de possibles incompliments del Pla Individual 
d’Atenció, es fes un seguiment i un control per 
assegurar que aquest es porta a terme, ajustant-
se íntegrament al Pla aprovat.

També destacar les nombroses queixes rebudes 
sobre la revisió de la Llei de la Dependència 
(2011SDGR0083), tema del qual el Síndic no és 
competent per actuar, per la qual cosa, s’han 
derivat al Síndic de Greuges de Catalunya. 
Igualment s’ha donat trasllat de les queixes 
sobre el règim de visites dels pares en relació 
als seus fills menors (2011SDGR00157), i 
relacionats amb la tutela dels avis respecte als 
néts (2011SDGR00086).

Discapacitats
Transport i discapacitats: aparcament.- Una 
queixa, que provenia d’un expedient de 2010 
i que va quedar resolta desfavorablement pel 
ciutadà, ha estat la 2010SDGR0086. En aquest 
cas, una ciutadana, va presentar queixa al Síndic 
adduint la disconformitat amb l’Ajuntament de 
Sabadell en denegar-li al seu fill, la Targeta de 
Permissibilitat d’Aparcament per a persones 
amb discapacitació, per no superar el barem 
de mobilitat. Al·legava que el seu fill tenia 
una discapacitat psíquica sensorial amb un 
grau de disminució del 84%, que comporta la 
necessitat d’assistència d’una tercera persona. 
D’altra banda, es feia constar que tot i no tenir 
problemes de mobilitat, no podia caminar sol 
pel carrer i s’havia d’acompanyar a tot arreu, 
la qual cosa representava greus problemes 

a l’hora d’aparcar. Després d’estudiar el seu 
cas, el Síndic va determinar que no existia 
greuge, ja que conforme el Decret 97/2002 de 
5 de març sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució, cal superar el barem 
de mobilitat com a condició sine qua non per 
a poder ser titular de l’esmentada targeta, i en 
aquest cas el seu fill no el superava, segons la 
Generalitat de Catalunya. Tot i així es va donar 
la opció de traslladar el cas al Síndic de Greuges 
de Catalunya.

En línia amb l’expedient anterior cal fer esment 
de l’expedient 2011SDGR00003. Es tracta 
d’una noia que es queixa dels problemes 
d’aparcament que té la seva mare, en moltes 
zones de la ciutat (però en especial en fixava 
una)  per persones amb discapacitat, ja que 
manquen moltes places destinades a aquest 
col·lectiu, o si n’hi ha són ocupades per persones 
no discapacitades. El Síndic es va posar a la 
seva disposició per iniciar converses amb 
l’Ajuntament a fi de solucionar el problema de 
la manca d’aparcament a la zona, no obstant, 
li va advertir que caldria prèviament posar 
els fets en coneixement de l’Administració, a 
fi efecte que aquesta hi posés solució, abans 
d’intervenir-hi ell, de forma que la interessada, 
va optar per presentar una queixa a l’OAC, a fi 
que li solucionessin la problemàtica concreta, 
per la qual cosa l’expedient es va arxivar.

Cal posar de manifest que són molt nombroses 
les queixes que rep la institució, relacionades 
amb les persones discapacitades i els problemes 
d’aparcament a la ciutat,  tant pel què fa a 
l’emissió de les targetes, com els problemes 
que sovint tenen aquestes persones per 
demostrar que hi havia les targetes a la vista o 
que les targetes expedides i que es mostren en 
els vehicles són les originals.  Problemàtiques 
que seran tractades en el capítol de Policia 
Municipal.
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Atenció social
Tracte i informació. Finalment, dins el Capítol 
de Serveis Socials, destaquen els expedients 
2011SDGR00004, 2011SDGR00022,  relatius 
al malestar dels ciutadans amb el tracte rebut 
per part de l’EAIA de Sabadell i amb l’assistenta 
social d’un barri, respectivament. Queixes que 
van quedar resoltes en tràmit després de la 
intervenció del Síndic.

CONVIVÈNCIA
La convivència és un valor que va més enllà de 
la mera tolerància i ens ha de portar a saber 
conviure entre tots. El Síndic, en aquest sentit, 
confia en el paper que tindrà l’Agenda CONVIU, 
un procés participatiu que pretén promoure la 
millora de la convivència a la ciutat de Sabadell, 
iniciat per l’Ajuntament. En concret, confia en 
que es desenvolupi el Pacte pels valors de la 
convivència que permeti concretar, aquest 
valors, a la vida quotidiana de la ciutat. El Síndic 
entén que sense educació ciutadana no hi ha 
convivència, i aquesta, juntament amb el fet de 
conscienciar a la societat, són els únics elements 
que ens permetran dur una vida en comú entre 
tots els ciutadans i ciutadanes.

Activitat municipal. Dins el capítol de la 
convivència, i en relació a la presentació de les 
queixes per part dels ciutadans i ciutadanes a 
l’oficina del Síndic, ens trobem un gruix important 
que es deriven d’una manca d’actuació per part 
de l’Ajuntament, especialment en temes de 
contaminació acústica i disciplina urbanística. 
Per tant, es tracta de greuges que s’haurien 
pogut evitar amb una intervenció eficaç per part 
de l’ens local. Alguns expedients il·lustratius són 
els següents  2011SDGR 00078, 2011SDGR0065, i 
el contingut dels quals es tractarà en els apartats 
següents de disciplina o gestió d’ecosistemes 
(sorolls). 

En l’àmbit dels problemes de convivència 
veïnal es va desestimar un expedient per 
considerar que no s’havia produït greuge 
(2011SDGR00048). El problema es va originar 
per la necessitat de construcció d’una finestra 
en un bloc de pisos, arrel de l’ascensor que 
s’havia d’executar a la finca. Una veïna no estava 
d’acord en la construcció de la mateixa ja que 
des de la finestra es podia accedir amb molta 
facilitat al seu habitatge, saltant pel balcó. En 
aquest cas el Síndic va considerar que no hi 
havia greuge i que l’actuació de l’Ajuntament 
de Sabadell s’havia dut conforme a la normativa 
vigent, ja que després d’obrir un expedient 
disciplinari, l’ens local va constatar, a través dels 
seus tècnics, que l’obra realitzada s’adequava 
a la llicència atorgada per la construcció de 
ascensor i que no existia infracció urbanística. 
Alhora, sobre la petició subsidiària que feia 
la ciutadana de col·locació d’una reixa, es va 
informar a la interessada que es tractava d’un 
tema privat, que calia discutir amb la Comunitat 
de Propietaris. Per aquest motiu, el Síndic va 
facilitar la intervenció del serveis de mediació 
municipals a fi que la ciutadana pogués 
solucionar la seva problemàtica.

Molèsties per jocs de pilota. En l’expedient 
2011SDGR00009 una senyora es mostrava molt 
queixosa per les molèsties que li ocasionava que 
els nens juguessin a la pilota a la plaça. Gràcies a 
la intervenció del Síndic, l’expedient va quedar 
resolt en tràmit per la instal·lació de cartells on 
es prohibia aquesta activitat.

Centre de culte. Una ciutadana va presentar 
una queixa (2011SDGR0075) a l’oficina del 
Síndic adduint que havia sol·licitat, en dues 
ocasions, per mitjans electrònics, informació a 
l’Ajuntament de Sabadell, sobre un centre de 
culte del seu barri, ja que a priori semblava que 
aquest no estés subjecte a cap tipus d’horari, 
amb les molèsties i problemes de convivència 
que aquest fet genera. Després de sol·licitar 
l’informe oportú a l’Ajuntament, el Síndic n’està 
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a l’espera per poder valorar la situació, així com 
l’activitat duta per part de l’ens local.

Actuacions d’ofici. Arrel de dues 
problemàtiques concretes, però que alhora 
afecten a molts ciutadans i ciutadanes de 
Sabadell, ja que així es desprèn de les múltiples 
queixes rebudes a l’Oficina del Síndic, aquest, 
ha obert, en l’àmbit de la convivència dues 
recomanacions d’ofici durant el 2011. La primera, 
relativa als problemes que pateixen algunes 
zones de la ciutat de Sabadell (especialment 
Can Puiggener), fruit del comportament i hàbits 
de conducta de determinats veïns i veïnes. I 
la segona pels efectes que té sobre els veïns, 
l’ocupació d’habitatges de finques properes. 
A continuació, es reprodueixen els fragments 
més significatius de les recomanacions d’ofici 
efectuades, les quals es troben íntegrament a 
l’annex d’aquesta memòria.

L’origen de la primera actuació d’ofici relativa a 
la convivència, cal buscar-lo en les nombroses 
denúncies (els expedients més il·lustratius 
són 2011SDGR00102, 2011SDGR0027, 
2011SDGR00076) rebudes al Síndic Municipal 
de Sabadell, pels sorolls excessius a altes hores 
de la nit, problemes de vibracions, fogueres i 
barbacoes a la via pública, brutícia i insalubritat 
als carrers, places i espais públics en general, així 
com en habitatges privats, danys al mobiliari 
urbà i a propietats privades, aparcaments 
incontrolats sobre voreres, i passos de 
vianants,...entre d’altres. Alhora, es denunciaven 
problemes de convivència arrel de la ocupació 
il·legal d’immobles i l’aprofitament indegut i 
il·legal dels subministraments d’aigua i llum 
per part dels ocupants d’aquests immobles. I 
finalment, es van posar de manifest denuncies 
en relació a l’absentisme escolar de nens i nenes 
que es troben en edat d’escolarització. El Síndic 
Municipal de Greuges de Sabadell, a partir de la 
valoració de les diferents queixes i la normativa 
vigent, va estimar el greuge per considerar les 
reclamacions suficientment motivades, i va 

emetre una recomanació que a grans trets és la 
següent:

No es tracta de queixes amb solucions 
individuals, s’haurien de tractar des d’una 
perspectiva global, intentant esbrinar quins són 
els autèntics detonants i problemes de fons que 
duen a aquestes situacions.

L’Ajuntament hauria d’adoptar una actitud 
més contundent, d’acord amb les necessitats, 
aplicant efectivament la normativa reguladora 
de cadascun dels conflictes per evitar la 
vulneració de drets amb empara constitucional, 
utilitzant el poder legalment establert en 
matèria sancionadora dels ens locals, i no 
escudant-se en el fet que la imposició de 
sancions no serà útil puix que els sancionats no 
tenen capacitat econòmica per fer-hi front.

Cal el compromís de garantir la participació, 
col·laboració i principalment la coordinació per 
part dels serveis que correspongui per intervenir 
i pal·liar aquest problema social, estipulant i 
marcant directrius en relació a les tasques que 
han de realitzar cadascun d’aquests serveis. Es 
planteja la possibilitat de crear un òrgan amb 
la única i exclusiva funció de donar solucions 
a aquestes problemàtiques, al qual se’l pugui 
dotar de totes les eines i potestats necessàries 
per realitzar totes les actuacions (seguretat 
ciutadana, disciplina d’obres, d’activitats, 
problemàtiques de convivència) o la possibilitat 
d’utilitzar mitjans alternatius de solució com 
podria ser la mediació.

S’ha de donar més agilitat a la disciplina 
urbanística en aquells casos on es detecten 
ocupacions il·legals en habitatges, construccions 
i obres sense títol habilitant per a realitzar-les, ja 
que a la llarga acaben comportant problemes 
de convivència, seguretat i insalubritat. 

És recomanable i necessari canviar la visió que 
té la ciutadania de la poca actuació per part 
de la Policia Municipal en relació a aquests 
problemes de convivència i incompliment de 
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les ordenances municipals. Seria interessant 
introduir mesures de formació, si cal, als agents 
de policia que hagin de realitzar medicions, 
sonometries, o inspeccions d’ús d’aparells i 
normativa sectorial de sorolls i vibracions, a 
més de dotar-los d’eines i coneixement per a la 
resolució de conflictes socials.

La segona actuació d’ofici (2011SDGR00174) 
podria emmarcar-se dins el capítol d’habitatge, 
ja que versa sobre les ocupacions d’habitatges, 
però donat que les queixes rebudes procedeixen 
dels veïns de les finques veïnes i posen de 
manifest la problemàtica de la convivència, 
reproduirem en aquest capítol i no en el 
d’habitatge, la recomanació que va fer el Síndic 
en aquesta matèria. Les relacions de veïnatge 
són un tema privat, que cal canalitzar per les 
vies de solució corresponents, però deixen de 
tenir aquest caràcter i adquireixen una dimensió 
pública quan els qui realitzen les ocupacions 
ho fan vulnerant la normativa vigent, i és 
precisament aquí, en les ocupacions que 
generen molèsties, en les que va centrar la seva 
actuació. Després d’analitzar, entre d’altres, els 
expedients 2011SDGR00029, 2011SDGR00146), 
va emetre una recomanació a l’Ajuntament de 
Sabadell, que es sintetitza de la forma següent:

L’Ajuntament ha d’intervenir quan uns veïns 
ja siguin, o no ocupes, causin molèsties de 
sorolls a d’altres veïns i veïnes, ja que existeix 
jurisprudència consagrada de considerar 
la contaminació acústica com un supòsit 
atemptatori del dret a la inviolabilitat del 
domicili, per la qual cosa caldria reforçar els 
mecanismes de compliment de les ordenances 
per fer efectiva la protecció d’aquest dret. 

No hem d’oblidar que l’article 19 de l’ordenança 
municipal de sorolls i vibracions preveu que 
els veïns i veïnes han d’evitar molestar els 
altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara 
amb tancaments de porta bruscs, crits, música 
molt alta, celebració de festes, funcionament 
d’electrodomèstics sorollosos o altres conductes 

similars. La responsabilitat administrativa per 
les infraccions d’aquesta Ordenança correspon, 
entre d’altres a la persona propietària del focus 
emissor o la persona causant del soroll en la 
resta de supòsits. 

De forma que amb les eines que ofereix 
l’ordenança, l’Ajuntament pot actuar quan 
es sobrepassin els nivells d’emissió previstos 
a en la mateixa.

L’Ajuntament, igualment, i en el mateix sentit, 
ha d’intervenir quan l’entrada en una finca 
pot comportar problemes de seguretat a les 
persones, o manca la salubritat, ja que en el 
moment que es vulneri l’ordenança municipal 
d’edificació o qualsevol altre, està facultat per 
actuar. En qualsevol cas, malgrat ser conscient 
que en determinats casos l’Ajuntament de 
Sabadell ha procedit conforme a la normativa, 
i em consta l’interès mostrat i l’esforç realitzat.

L’Ajuntament ha d’intervenir si es fan 
activitats il·legals a l’interior dels habitatges, 
com la venda de drogues, o si s’hi realitzen 
activitats sense llicència, com la venda d’alcohol, 
així com la compra i venta de ferralla,.. etc.

L’Ajuntament ha de canviar la visió que té 
la ciutadania de poca actuació per part de 
la Policia Municipal en relació a aquests 
problemes de convivència i incompliment 
de les ordenances municipals, fent-los 
coneixedors del contingut de les mateixes. 

Alhora que cal introduir mesures de formació, 
als agents de policia que hagin de realitzar 
mediacions, sonometries, o inspeccions d’ús 
d’aparells i normativa sectorial de sorolls 
i vibracions, a més de dotar-los d’eines i 
coneixement per a la resolució de conflictes 
socials. 

En relació amb el punt anterior, cal garantir 
la seguretat física i moral dels veïns i veïnes  
que denuncien les situacions d’ocupació. 
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Amb tot s’evitarien possibles represàlies versus 
els veïns denunciants, els quals no fan altre 
cosa que defensar els seus drets que s’han vist 
vulnerats per conductes incíviques.

Com a darrer punt, es recomana a l’Ajuntament 
la creació d’un òrgan municipal, com la comissió 
d’antiassetjament immobiliari, amb la única i 
exclusiva funció de donar solucions a aquestes 
problemàtiques, al qual se’l pugui dotar de totes 
les eines i potestats necessàries per realitzar 
totes les actuacions (seguretat ciutadana, 
disciplina d’obres, d’activitats, convivència) o 
la possibilitat d’utilitzar mitjans alternatius de 
solució com podria ser la mediació. 

Finalment, i conforme el consagrat a l’article 
45 de la Constitució, el Síndic va deixar palès 
l’exigència als poders públics de vetllar per 
la protecció de la qualitat de vida de les 
ciutadanes i ciutadans, i garantir els drets 
dels veïns i veïnes dret a la intimitat personal 
i familiar en l’àmbit domiciliari –art. 18.1 y 2 
C.E.–; dret a la vida i la integritat física i moral 
–art. 15 C.E.–; dret al medi ambient adequat i a 
la protecció de la qualitat de vida –art. 45 C.E.–; 
dret a la protecció de la salut –art. 43 C. Per la 
qual cosa va recomanar a l’Administració a que 
actuï de forma decidia i contundent davant 
les situacions que perjudiquen els estàndards 
mínims de convivència, sense el més mínim 
grau de tolerància municipal, la qual no és 
admissible sota cap concepte, advertint que 

la inactivitat de l’Administració pot 
derivar en responsabilitat patrimonial pel 
funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, generant drets indemnitzables a 
favor dels afectats. 

El Síndic va rebre una queixa en el marc del 
programa d’educació en valors. El curs 2010-
2011 s’ha dut a terme la cinquena edició del 
programa educatiu de l’oficina del Síndic, 
emmarcat dins de l’oferta del Ciutat i Escola, amb 
el que el Síndic pretén apropar-se als estudiants 

de la ciutat per explicar, sobretot, els drets i 
deures que tenim, com a ciutadans i ciutadanes 
i la mediació i el diàleg com la millor manera de 
resoldre els conflictes. En aquest marc, un grup 
d’alumnes d’un Institut de la ciutat, va posar 
de manifest al Síndic que una discoteca de la 
Zona Hermètica de Sabadell, impedia l’entrada 
a un grup de persones. Per això, l’expedient  es 
va posar en coneixement del Fiscal de delictes 
d’odi i discriminació de Barcelona. 

Igualment, es va traslladar un cas presentat 
per un ciutadà víctima d’un cas d’homofòbia, 
(2011SDGR00061). En aquest sentit el Síndic, 
vol posar de manifest el que el Sr. Miguel Àngel 
Aguilar, fiscal de delictes d’odi i discriminació, 
ha deixat palès en nombroses intervencions, i 
es tracta del fet, que malgrat els avenços dels 
últims anys encara no hi ha una xifra massa gran 
de denúncies per agressions o discriminacions 
a homosexuals o transsexuals. El fiscal també ha 
denunciat la difícil aplicació de l’article 510 del 
Codi Penal que conté els delictes de provocació 
la discriminació i a l’odi. En aquest sentit, el 
Síndic també és de la opinió que cal la reforma 
de l’article 510 del CP, ja que arrel de les darreres 
sentències del Suprem, aquestes s’aparten 
de les previsions establertes en tractats 
internacionals ratificats per l’Estat espanyol, així 
com també s’allunya de la doctrina del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal Europeu dels Drets 
Humans i dels principis marcats per la Comissió 
Europea en la seva decisió marc 2008/913, de 
les recomanacions provinents de l’Agència 
de Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
del Consell d’Europa a través de la Comissió 
Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) 
i de l’Organització per la Seguretat i Cooperació 
a Europa (OSCE). 

És per tot que el Síndic, davant la possible 
vulneració d’algun d’aquests drets va decidir 
traslladar ambdós expedients al Servei de 
Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona.
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ASSESSORIA JURÍDICA
El Servei d’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament 
de Sabadell té encomanades, entre d’altres 
tasques, la tramitació i resolució dels 
expedients de responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Sabadell. La responsabilitat 
patrimonial, continguda a l’art 106.2 de la 
CE, a l’article 139.1 de la Llei 30/92 del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i el 
Procediment Administratiu Comú, a l’article 

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

54 LRBRL, i al RDLeg 791/1986, art. 60, preveu 
que els particulars en els termes establert per la 
llei, tenen dret a ser indemnitzats per les lesions 
que pateixin sobre els seus béns o drets, llevat 
casos de força major, sempre que l’actuació 
sigui conseqüència del funcionament normal 
o anormal dels servei públics. Dins d’aquest 
àmbit, les queixes rebudes a l’oficina del Síndic 
referides als expedients de responsabilitat 
patrimonial versen majoritàriament sobre 
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la dilació en el propi procediment seguit 
per l’Ajuntament, i en la discrepància amb la 
resolució adoptada per l’Administració, la qual 
és desestimatòria pels interessos dels ciutadans 
i ciutadanes.

En l’expedient 2011SDGR00126, es tramita 
una queixa presentada per una senyora que 
adduïa no haver obtingut resposta d’una 
reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada en data 29 de març de 2011, per 
una caiguda a la via pública. Estudiat el seu cas, 
el Síndic va considerar que no hi havia greuge 
en quan a la tramitació del procediment, atès 
que el Departament d’Assessoria Jurídica 
de l’Ajuntament de Sabadell havia  derivat l’ 
expedient a l’Oficina del Metro perquè aquesta 
remetés la petició a l’empresa GISA, responsable 
de les obres que presumptament van originar la 
caiguda. Alhora, aquestes actuacions se li van 
comunicar a la interessada. No obstant, i atès 
l’article 3 del RD 429/1993, de 26 de març, que 
fixa 

el termini de resolució dels procediments de 
responsabilitat patrimonial en un màxim de 
6 mesos 

i vist que la senyora no havia rebut cap resposta, 
per part de l’administració de la Generalitat, 
es va decidir traslladar l’expedient al Síndic 
de Greuges de Catalunya. Amb tot, el Síndic 
va recordar a l’Ajuntament, que la passivitat 
i deixadesa en el manteniment de les vies 
públiques, malgrat aquestes siguin objecte 
d’obres que s’executin per un tercer, poden fer-
la responsable dels danys i perjudicis que es 
causin 

per culpa in vigilando (culpa del qui vigila) per 
ometre la deguda inspecció de la via pública, 
sent responsable l’Ajuntament de Sabadell 
que les vies públiques reuneixin les condicions 
adients. 

L’expedient 2010SDGR00082, obert l’any 2010, 
igual que el 2011SDGR00002, són queixes  
presentades per ciutadanes que es mostraven 
disconformes amb el fet que l’Ajuntament de 
Sabadell els hi  hagués desestimat la reclamació 
de responsabilitat patrimonial per caigudes a la 
via pública, a conseqüència de desperfectes a la 
vorera. El Síndic va estimar les queixes, en base 
als fonaments jurídics següents:  l’article 26 
de la LRBRL que estableix com un dels serveis 
mínims obligatoris, la pavimentació dels carrers 
de la via pública; l’article 3 del RD 429/19936 de 
26 de març, que fixa el termini de resolució dels 
procediments de responsabilitat patrimonial 
en 6 mesos des de l’inici del procediment i en 
cas de no resoldre dins del termini; i alhora, per 
tal que existeixi responsabilitat patrimonial de 
l’Administració és necessari que es produeixi 
una lesió o un dany, que aquest perjudici sigui 
antijurídic, o sigui, que la persona no tingui el 
deure jurídic de suportar-lo; i finalment la llei 
assenyala que la lesió ha de ser real i efectiva, 
avaluable econòmicament i individualitzable en 
relació a una persona o a un grup de persones. 
El Síndic va considerar que es donaven tots els 
elements necessaris per néixer la responsabilitat 
patrimonial i va recordar a l’Ajuntament el 
deure legal de resoldre i notificar els actes del 
procediment en temps i forma, suggerint que 
adopti les mesures necessàries per accelerar 
la tramitació dels expedients. Per últim es va 
recomanar a l’Ajuntament que vetlli per prestar 
correctament el servei de pavimentació de la 
via pública, sobretot aquells més perillosos 
i que agilitzi la tramitació dels expedients 
de responsabilitat patrimonial complint els 
terminis legals establerts com a garantia de 
l’administrat. 

Un altre expedient obert de responsabilitat 
patrimonial, versava sobre la queixa d’un 
ciutadà ( 2011SDGR00179) per uns danys en 
el seu vehicle presumptament causats pel mal 
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funcionament dels serveis públics, finalment, 
ell mateix va desistir del procediment. 

Finalment, en relació a aquesta Secció municipal, 
hi ha un expedient obert (2011SDGR00144) 
del que consta sol·licitud d’informe, però del 
qual el Síndic encara no n’ha obtingut resposta 
per part de l’Ajuntament, on la ciutadana 
manifesta que va caure a la via pública a 
conseqüència dels desperfectes existents a la 
mateixa. L’esmentada senyora va interposar 
una reclamació de responsabilitat patrimonial, 
la qual  no ha estat resolta de forma expressa, 
alhora que un any després dels fets se li sol·licita 
concreció del lloc exacte. L’Oficina del Síndic, 
resta a l’espera de poder emetre una resolució 
quan rebi el corresponent informe municipal.

En aquest apartat, com a darrer apunt, el Síndic 
vol recordar a l’Ajuntament, 

el deure d’impulsar d’ofici el procediment 
en tots els seus tràmits i de resoldre les 
reclamacions de responsabilitat en un 
termini no superior als sis mesos ja que 
el silenci administratiu no és en cap cas una 
solució. 

El reclamant té dret a obtenir una resolució i a 
defensar els seus interessos amb el màxim de 
garanties. 

Cal abolir la mala praxis del silenci 
administratiu, 

per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin 
actuar conforme els seus drets, amb el màxim 
de garanties, i agiltizar els processos de 
responsabilitat patrimonial, ja que la pròpia 
demora d’aquests pot arribar a generar el 
dret a indemnitzar. Igualment el Síndic, vol 
recordar en aquest punt, la suggerència que 
ha fet en nombroses ocasions a l’Ajuntament 
en tant que planifiqui i delimiti els estàndards 
normatius de diligència en l’àmbit de la seva 
actuació a través d’ordenances municipals, que 
limitin en quins casos s’entén i en quins no, la 

culpabilitat de l’actuació municipal en els casos 
de responsabilitat patrimonial per caigudes a la 
via pública. 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
Dins de l’àmbit d’actuació de la gestió de la 
informació, hi ha el padró d’habitants. Igual 
que cada any, hi ha alguna queixa relacionada 
amb aquesta temàtica, de la qual reproduïm 
un dels expedients més rellevants. Es tracta 
de l’expedient 2010SDGR00109, on un senyor 
manifestava que havia presentat una instància 
a l’Ajuntament de Sabadell demanant la revisió 
de les dades cadastrals que constaven sobre 
el seu habitatge i que, dos anys després, no 
n’havia obtingut cap mena de resposta per 
part de l’Ajuntament. Aquest cas, va quedar 
resolt en tràmit després de la intervenció del 
Síndic, ja que l’Ajuntament va donar trasllat de 
l’expedient a la Gerència del Cadastre. 

El Síndic, preocupat per la situació en que es 
troben els immigrants amb el tema de l’accés a 
l’empadronament, va obrir un expedient d’ofici 
(2011SDGR00063) el qual es troba en tràmit a 
data de tancament de la memòria.

TRESORERIA 
Per primera vegada, el Síndic ha rebut la queixa 
d’un empresari autònom per l’endarreriment 
de l’Ajuntament en el pagament d’una factura 
(2011SDGR00169). La queixa quedarà resolta 
en tràmit, no obstant, el Síndic vol recordar 
a l’Ajuntament que la crisis afecta a tota la 
ciutadanaia, però especialment a petites i 
mitjanes empreses i a professionals autònoms. 
Alhora la llei 15/2010, de 5 de juliol, estableix 
les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i redueix els terminis de 
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pagament dels sector públic, de forma que fins 
el 31 de desembre de 2011 era de 50 dies. Un 
cop transcorregut aquest termini, i els que fixa 
la llei per períodes successius, fins arribar els 30 
dies partir de l’1 de gener de 2013, 

els contractistes transcorreguts els 
terminis fixats per la llei podran reclamar a 
l’administració el pagament del deute, i si 
s’escau els interessos de demora. 

Per tant, l’Administració, en el marc de crisi 
actual en la que estem immersos hauria 
d’intentar complir al màxim els terminis de 
pagament establerts per la llei, i quan aquests 
s’incompleixin fer efectiu el pagament amb els 
interessos de demora corresponents, tal i com 
marca la normativa vigent.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
L’organisme autònom local anomenat Agència 
Tributaria de Sabadell és l’ens de l’Ajuntament 
de Sabadell, constituït en exercici de la seva 
potestat d’autoorganització en règim de 
descentralització administrativa i funcional, 
amb personalitat jurídica pròpia i publica, 
conforme a la legislació de regim local vigent, 
que té com a finalitat la gestió funcionalment 
descentralitzada de les actuacions 
administratives necessàries per a l’aplicació 
del sistema tributari i d’altres recursos que 
corresponguin a l’Ajuntament de Sabadell. 
Entre les competències més destacades hi ha 
la gestió, liquidació, inspecció i revisió dels 
tributs i ingressos de dret públic que pertanyin 
a l’Ajuntament de Sabadell.; i la recaptació en 
període voluntari i/o executiu de tributs, taxes, 
preus públics i altres ingressos de dret públic. 

Dels impostos competència de l’ens local, és a 
dir, l’Impost de Béns Immobles, Impost sobre 
l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa 
Urbana, Impost de Vehicles de Tracció mecànica 

i Impost d’Activitats Econòmiques, a l’Oficina del 
Síndic de Sabadell, s’han plantejat bàsicament 
qüestions relacionades amb IBI i IVTM, que 
tot seguit es reprodueixen. I a continuació 
s’abordaran totes les queixes relacionares amb 
la Secció de multes. 

Abans però, el Síndic vol posar de manifest en 
relació a l’IVTNU, una problemàtica que pot 
afectar a moltes famílies que es veuen evocades 
a donar el seu habitatge a l’entitat bancària 
per saldar el deute hipotecari al complet –és 
el què es coneix com a dació en pagament-.  
El Síndic és de l’opinió que s’ha de donar 
a les famílies, una solució que actualment 
només s’està facilitant massivament a les 
immobiliàries, i és l’ús d’aquesta figura de la 
dació en pagament, molt més beneficiosa, 
tant pel deutor, que li evitaria costos, com per 
l’entitat financera, i la qual cosa impediria haver 
de passar per un procés d’execució hipotecària. 
A nivell municipal el Síndic considera necessari 
prendre com a mesura fiscal, l’exempció de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor Terrenys en 
Naturalesa Urbana quan es produeixi una dació 
en pagament de l’habitatge habitual. 

IBI. L’expedient 2010SDGR00090 es tracta 
d’una queixa al Síndic Municipal de Greuges 
de Sabadell d’una ciutadana que va demanar la 
bonificació de l’IBI per ser família monoparental 
i després d’esperar nou mesos per una resposta 
i dues instàncies a l’Ajuntament, aquest li va 
denegar, al·legant que la Llei d’Hisendes Locals 
no ho contemplava. El Síndic va estimar la 
queixa en quan al retard en la tramitació del 
procediment de resposta  a la ciutadana, i va 
recordar novament a l’Ajuntament l’obligació 
de resoldre de forma expressa i notificar dins del 
termini establert per la legislació vigent.  Però 
d’altra banda, va desestimar la queixa en quan 
al fet que les famílies legalment considerades 
com a monoparentals puguin beneficiar-se de 
determinades bonificacions a la quota íntegra 
de l’IBI, ja que amb la normativa actual no és 
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possible l’aplicació d’un benefici fiscal per 
aquest concepte i en aquest tipus d’impost. 
No obstant, va recomanar a l’Ajuntament  que 
a través de la potestat delegada per l’article 17 
i 20 de la llei 18/2003, de suport a les famílies, 
estudiï l’aplicació de beneficis fiscals en taxes 
i preus públics, en aquells supòsits de fet que 
puguin tenir relació amb necessitats socials 
prioritàries i que en exercici d’una bona política 
familiar i de drets de la ciutadania, l’ens local 
valori la 

concessió d’ajuts econòmics adreçats a 
les famílies monoparentals a través dels 
impostos municipals, 

calculades sobre el valor cadastral de l’habitatge, 
en relació a la quota de l’impost sobre Bens 
Immobles satisfet, tal i com ja estan aplicant 
en altres Ajuntaments com el de Barcelona o 
Terrassa.

En l’expedient 2011SDGR00036 una senyora 
va presentar una queixa al Síndic al·legant 
que estava pagant un import superior al que li 
correspondria en concepte de l’Impost de Bens 
Immobles i en relació a la Taxa de Residus, pels 
seus locals. En aquest cas, el Síndic va considerar, 
per una banda que respecte a la taxa de 
Residus, l’Ajuntament havia procedit a retornar 
les parts indegudes un cop actualitzades les 
noves dades de superfície dels locals, per la 
qual cosa, es va considerar pel Síndic que 
l’expedient s’havia resolt en tràmit, pel què 
feia referència a aquesta qüestió. I en relació a 
l’IBI, es va considerar que no hi havia greuge 
perquè l’Ajuntament havia actuat respectant 
en tot moment el procediment administratiu 
establert per la normativa reguladora del 
mateix. La problemàtica d’aquest cas venia arrel 
de la qüestió controvertida de la possibilitat 
legal d’assignar, amb efectes retroactius, els 
nous valors cadastrals dels locals adquirits 
per la senyora l’any 2001. Però com que en el 
seu moment, no es va presentar cap tipus de 

reclamació, pels valors cadastrals, aquests es 
van considerar consentits i per tant l’IBI, es 
va haver de pagar conforme aquests valors, 
malgrat que a posteriori es va veure que aquests 
eren erronis. Per tot, es va desestimar la queixa 
i es va recomanar, que caldria buscar fórmules 
per facilitar la tasca de revisió de les dades que 
serveixen de base pel càlcul d’aquest impost.

De l’expedient 2011DGR00104, l’Oficina del 
Síndic resta a l’espera de rebre el corresponen 
informe de l’Ajuntament a fi de poder valorar el 
cas exposat per una veïna de la ciutat que adduïa 
que l’Ajuntament, després d’una expropiació en 
la seva finca, li havia reclamat els IBIs dels últims 
quatre exercicis sobre la mateixa, quan les 
finques mai havien tributat per aquest impost, 
donat que eren rústiques.

IVTM. Una ciutadana va presentar a l’Oficina 
del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell 
una queixa (2011SDGR00085) adduint que se 
li havia denegat l’exempció de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, tot i ser una 
persona discapacitada  i quan amb l’anterior 
vehicle mai havia tingut cap problema. El 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, es mostra sensible a les 
necessitats pròpies d’aquells qui pateixen 
limitacions físiques o psíquiques i aplica mesures 
d’incentiu fiscal amb la finalitat d’afavorir a 
aquestes persones a tenir un mitjà de transport 
propi, d’aquí la exempció de vehicles de tracció 
mecànica. En concret l’article 93.1. e) fixa 
l’exempció de l’impost per a minusvàlids amb 
un grau de disminució igual o superior al 33%, 
vehicle que ha d’estar matriculat a nom de la 
persona discapacitada i per al seu ús exclusiu. 

Partint d’aquestes consideracions, no es pot 
admetre segons jurisprudència consagrada 
que per ús exclusiu del vehicle per 
minusvàlids s’entengui que aquest hagi de 
trobar-se a bord, 
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en tot cas, quan aquest sigui utilitzat, ja que en 
determinades circumstàncies l’interès d’aquell 
pot precisar que el turisme sigui utilitzat sen-
se la seva presencia. Per tant, l’aplicació res-
trictiva d’aquest precepte portaria a impedir 
l’efectiva realització de la finalitat buscada amb 
l’exempció.  No obstant, en el cas presentat al 
Síndic, va quedar acreditat que la família de la 
senyora no disposava de cap altre vehicle per 
les seves necessitats quotidianes, alhora que 
de les diligències efectuades es va comprovar 
que el vehicle, efectivament també s’utilitza per 
altres finalitats. Per tant, el Síndic va considerar 
que no hi havia greuge ja que, no va quedar 
justificat que es fes un ús adequat del vehicle 
i per tant  s’incomplien els requisits per gaudir 
de l’exempció, conseqüentment, l’actuació de 
l’Ajuntament de Sabadell era adequada a la nor-
mativa vigent.

Secció multes. La secció de multes duu la 
tramitació dels expedients sancionadors en 
matèria de trànsit. I les multes constitueixen un 
dels motius de queixa més freqüents a l’Oficina 
del Síndic. Seguint amb la tònica d’anys passats, 
en aquest capítol tractarem els defectes de 
forma del procediment administratiu. I pel què 
fa referència a aquelles queixes que s’originen 
per l’actuació o no del agents de la Policia, 
s’analitzaran en l’apartat propi de la Policia 
Municipal.

a) Manca de resposta. Els valors actuals de 
l’Administració pública contemporània són 
fonamentalment i, entre d’altres, la legalitat, 
i l’eficàcia, però alhora, ambdós, s’han de dur 
a terme d’una determinada manera, és a dir, 
s’ha d’intentar donar sempre la millor solució 
a l’administrat, d’aquí que la Carta dels Drets 
fonamentals de la Unió Europea a l’article 41, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i la Llei 
26/2010, fixin el dret a una bona administració. 

Una bona administració no és només un 
principi rector, sinó que en la seva vessant 
subjectiva constitueix un dret del ciutadà i la 
ciutadana. 

És en aquest context on cal entendre que la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques 
catalanes fixa un catàleg de drets de tercera 
generació, ja que 

escoltar i motivar els actes de l’administració, 
s’ha convertit no tant sols en un dret del 
ciutadà sinó en una obligació per aquella. 

La llei estableix que cal promoure una 
administració pública àgil, eficaç i eficient 
i fer accessibles les seves relacions amb la 
ciutadania. Per tant, des d’aquí, el Síndic recorda 
a l’Administració que compleixi estrictament i 
en tot cas el procediment administratiu, 

i en ares al dret a un servei públic de qualitat 
elabori cartes de serveis 

que fixin els paràmetres exigibles dels 
estàndards mínims a complir per l’ens local per 
tal d’assolir el principi de bona administració 
com a dret explícit del ciutadà davant de 
l’administració. En qualsevol cal, el Síndic, des 
de la institució que representa pretén, amb les 
seves recomanacions, que 

l’Administració prengui consciència del dret 
a la bona administració a fi de superar la 
cultura del silenci 

i l’incompliment reiterat del deure de resoldre 
expressament les sol·licituds que adrecen 
els ciutadans. Cal recordar l’article 42 de la 
Llei 30/92 de la LRJPAC, que fixa l’obligació 
de l’administració a dictar resolució expressa 
en tots els procediment i a notificar-la sigui 
quina sigui la seva forma d’iniciació; alhora en 
determina que el termini màxim per a notificar 
la resolució expressa és el que fixa la normativa 
reguladora del procediment corresponent, 
termini, que no pot excedir dels 6 mesos, llevat 
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que una norma amb rang de llei o la normativa 
europea així ho prevegi. Per tant, la figura del 
silenci administratiu neix només amb la voluntat 
de salvaguardar els drets i interessos dels qui 
formulen sol·licituds, reclamacions o recursos a 
l’Administració, només es tracta d’una “solució” 
davant de situació (que és precisament la 
manca de pronunciament de l’Administració) 
que, tot i ser indesitjable, es produeix, i per tant, 
perquè no impliqui un perjudici pel ciutadà, 
es presumeix l’existència d’un acte a fi que el 
ciutadà pugui continuar exercint els seus drets. 
Així doncs, no es tracta d’una forma més de 
finalització del procediment, sinó una ficció 
jurídica, que no exhimeix a l’administració ha 
resoldre, en cap cas.

En aquest sentit, hi ha diferents expedients 
il·lustratius d’aquesta manca al dret de 
resposta  2008SDGR00072, 2008SDGR00116, 
2008SDGR00122. En concret, en un d’ells, una 
ciutadana va presentar un recurs de reposició 
per una multa d’estacionament a la zona blava 
presumptament per no tenir visible el seu 
tiquet d’aparcament. Recurs de reposició del 
que la ciutadana no va obtenir mai resposta. Per 
aquest motiu el Síndic va obrir la queixa, i la va 
tramitar, demanant-ne l’informe corresponent 
a l’Ajuntament de Sabadell. Transcorregut més 
de dos anys, aquest encara no s’havia emès, 
per la qual cosa es va estimar la queixa i es va 
recomanar l’anul·lació de la multa i el retorn 
de l’import pagat, ja que es va considerar que 
no s’havia seguit el procediment legalment 
establert perquè no s’havia resolt expressament 
l’esmentat recurs, i com a conseqüència d’això 
s’havia causat indefensió al ciutadà. 

En l’expedient 2008SDGR00132, el ciutadà es 
queixava de la manca de resposta per part de 
l’Ajuntament d’unes al·legacions que havia 
realitzat després de que li imposessin una 
multa per estacionar en un lloc amb reserva 
d’aparcament d’obra, quan ell era l’arquitecte 

d’aquella obra i, per tant, persona autoritzada. 
Després de la intervenció del Síndic i havent 
reiterat aquest, en data 2011, l’emissió del 
corresponent informe, on l’Ajuntament motivés 
la manca de consideració els arguments que 
plantejava el ciutadà,  finalment l’ens local, va 
anular la sanció i l’expedient va quedar resolt en 
tràmit. 

En aquests dos darrers casos, cal deixar palès 
que l’Oficina del Síndic havia sol·licitat l’informe 
oportú i després de dos anys aquest encara no 
s’havia emès pel servei corresponent.

b) Al·legacions. Les al·legacions són un acte 
de la fase d’instrucció del procediment, dirigit 
a aportar dades a l’expedient, i és un dels drets 
dels ciutadans en les seves relacions amb 
l’Administració (art 35 LRJPAC). Els interessats 
poden en qualsevol moment abans del 
procediment, i anterior al tràmit d’audiència 
presentar al·legacions i aportar documents o 
altres elements de judici, que seran tinguts en 
compte per l’òrgan competent al redactar la 
corresponent proposta de resolució. Aquest 
tràmit, que respon al principi que tot interessat 
en el procediment ha de ser escoltat, i és un tràmit 
essencial recollit a la constitució (art. 24) i respon 
al fet de donar a l’interessat la possibilitat de 
formular totes aquelles al·legacions conforme 
a les seves pretensions (STS 30/04/98).  Els 
articles 135 a 137 de la llei 30/92 fixen com 
un dels drets del presumpte responsable 
dins el procediment sancionador, a formular 
al·legacions i a utilitzar els mitjans de 
defensa admesos per l’ordenament jurídic, 
per tant, no respectar el principi d’audiència 
o el rebuig no raonat dels mitjans de prova 
proposats, pot provocar la indefensió de 
l’administrat, i per tant, la nul·litat de l’acte 
sancionador. 

Un cas que il·lustra significativament el fet 
que la secció de multes de l’Ajuntament de 
Sabadell no dóna resposta personalitzada 
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a les al·legacions que fa la ciutadania en el 
expedients sancionadors, i per tant, que no les 
té en compte a l’hora de resoldre, és l’expedient 
2011SDGR00001. Els articles 24.2 i 25 de la CE 
i 137 de la Llei 30/92,  recullen la presumpció 
d’innocència i el principi que ningú pot ser 
sancionat o multat per una acció o omissió que 
en el moment de produir-se no constitueixi 
delicte, falta o infracció administrativa 
respectivament.

En aquest cas, un senyor va presentar una queixa 
al Síndic Municipal de Greuges donada la seva 
total disconformitat amb la multa que li varen 
posar per estacionar en una parada d’autobús. El 
senyor al·legava que el dia que va estacionar era 
dissabte i que aquest dia s’hi podia estacionar 
ja que una senyal vertical així ho autoritzava. 
Malgrat les al·legacions i recursos presentats, 
l’Ajuntament no li va retirar la multa. El Síndic 
després de sol·licitar el corresponent informe 
va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que 
vetlli per l’aplicació efectiva de la presumpció 
d’innocència fins que no es demostri el contrari, 
i que no sols ho consideri com a principi 
inspirador del procediment sancionador, sinó 
també per esbrinar i determinar amb el màxim 
de garanties les possibles responsabilitats. Per 
aquest motiu va recomanar l’anul·lació de la 
multa. 

Un altre expedient il·lustratiu de la manca de 
valoració de les proves aportades pel ciutadà en 
el procediment, és l’expedient 2011SDGR00098. 
Un ciutadà va presentar una queixa adduint 
la seva disconformitat amb la multa i retirada 
del vehicle per la grua municipal, quan el seu 
vehicle es trobava aparcat en un espai reservat 
al personal del CAP. Si bé és cert que en el 
moment de la imposició de la sanció l’agent 
de la policia Municipal no podia conèixer el 
fet que el ciutadà era treballador del CAP i 
metge d’urgències, a posteriori, en la fase 
d’al·legacions, es va aportar prova suficient 

per considerar que aquest extrem era cert, 
per tant, el Síndic va recomanar el retorn 
de l’import pagat en concepte de multa per 
estacionament incorrecte. Igualment en ares a 
una bona administració, també va recomanar a 
l’Ajuntament que facilités als Centres d’Atenció 
Primària, certificats oficials que puguin ser 
exhibits pels metge d’urgències que circulin en 
vehicles privats.

El contrapunt a l’esmentat, és l’expedient 
2011SDGR00101, que exemplifica un cas, 
on l’Ajuntament, malgrat no considerar les 
al·legacions presentades pel ciutadà, ha seguit 
el procediment legal establert i va implicar que 
el Síndic determinés que no hi havia greuge i , 
per tant, que no s’havia causat indefensió. Això 
es deu al fet que va entrar en joc l’article 80 
del RDL 339/1990, de 2 de març que regula el 
Text Articulat de la Llei sobre trànsit, seguretat 
viària i vehicles a motor, i que estableix que 
una vegada realitzat el pagament de la multa 
en període voluntari dins dels quinze dies 
naturals comptats a partir del dia següent al de 
la notificació, com en el cas concret, aquest fet 
durà unes conseqüències aparellades, i que són, 
entre d’altres, la renuncia a formular al·legacions. 
Per tant, el fet que el ciutadà fes efectiu el 
pagament de la sanció reduïda dins el termini 
de 15 dies a la notificació, va impedir que en via 
administrativa pogués presentar al·legacions, 
ja que així ho preceptúa la llei de trànsit, per 
la qual cosa, en aquest cas, l’Ajuntament va 
seguir el procediment legal establert sense que 
s’hagués causat cap greuge per l’administrat. El 
Síndic interpreta que, conforme la Constitució i 
la Llei 30/92, 

la possibilitat de recórre no s’hauria de 
perdre mai 

i que només es podria donar per conclòs un 
expedient i reconèixer la responsabilitat del 
presumpte infractor, quan aquest no realitzés 
al·legacions a la denúncia, i amb el seu pagament 
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reconegués per omissió la seva responsabilitat. 

Per tant, entén que el fet d’acollir-se a un 
descompte per pagament anticipat no 
hauria d’equiparar-se al fet d’acceptar la 
comissió de la infracció, 

i en qualsevol cas, considera que es vulnera 
l’article 135 de la LRJPAC, on estableix que 
els procediments sancionadors garantiran 
al presumpte responsable el dret a formular 
al·legacions i a utilitzar els mitjans de defensa 
admesos pel l’ordenament jurídic que resultin 
procedents.

c) Dret d’accés a la informació i a l’expedient. 
L’article 23 de la precitada Llei 26/2010, de 3 
d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques catalanes, fa 
una referència explícita a uns serveis públics 
de qualitat, que inclou precisament el dret 
d’accedir-hi. Alhora, com a interessat en el 
procediment, resulta obvi, l’aplicació de l’article 
35.1 de la Llei 30/92, que contempla el dret a 
conèixer en qualsevol moment l’estat de la 
tramitació dels procediments en els quals 
tingui la condició de persona interessada, i a 
obtenir còpia dels documents que contenen. 
Aquests drets, i el seu reconeixement 
normatiu són imprescindibles per garantir un 
funcionament democràtic i és un instrument 
bàsic per assegurar l’adequació de l’activitat 
pública al conjunt de l’ordenament jurídic i 
una manifestació del principi de transparència 
administrativa. D’aquesta forma, accedir a la 
informació esdevé un factor clau com a dret del 
ciutadà a conèixer i per tant a poder-se defensar. 

El retard o el silenci davant d’aquest tipus de 
sol·licitud esdevé inacceptable.

L’expedient  2010SDGR00031, va ser estimat 
el greuge, només en la part relativa a la 
vulneració d’aquest dret d’accés que s’havia 
negat a la ciutadana. Aquesta, va sol·licitar la 
intervenció del Síndic, ja que considerava que 

l’Ajuntament li havia imposat una sanció per 
aparcar davant d’un gual, quan això no era 
cert. També es queixava que el procediment 
no li havia estat degudament notificat i que no 
havia tingut accés a l’expedient malgrat haver-
ho sol·licitat. Finalment, el Síndic va resoldre 
que l’Ajuntament havia seguit el procediment 
legalment establert en quan a la imposició de 
la sanció i a la notificació del mateix, no obstant, 
havia vulnerat el dret a accedir a l’expedient, 
per això va recomanar que permetés l’accés 
als arxius i registres municipals de conformitat 
amb la normativa aplicable.

d) Zona blava. Són molt nombroses les 
reclamacions formulades per ciutadans 
i ciutadanes queixosos de les denúncies 
efectuades pels controladors de les zones blaves 
de la ciutat. Per tant, a continuació el Síndic 
desglossa els elements cabdals per considerar 
vàlida una denúncia efectuada per aquests 
controladors, i per atorga-li la condició de prova 
suficient en el procediment sancionador. 

Tal i com declara la sentència constitucional 
76/1990, de 26 d’abril, 

la presumpció d’innocència regeix sense 
excepcions en l’ordenament sancionador 

i ha de ser respectada en la imposició de 
qualsevol sanció, comportant la mateixa que 
la sanció estigui basada en actes o mitjans 
probatoris de càrrec o de la conducta retreta; 
també ho és que la càrrega de la prova correspon 
a qui acusa, sense que ningú estigui obligat a 
provar la seva pròpia innocència; i finalment, 
que qualsevol insuficiència en el resultat de 
les proves practicades, ha de traduïr-se en un 
pronunciament absolutori. Els controladors 
del concessionari realitzen funcions de control 
i vigilància inherents a la utilització d’aquests 
espais públics i conseqüentment no estan 
realitzant funcions pròpies de la Policia Local, 
sinó funcions particulars, i per això la seva 
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denúncia no té el mateix valor que la denúncia 
dels agents de la Policia Local, ni està investida 
de la presumpció de certesa o veracitat 
derivada de la imparcialitat i independència 
annexa a l’exercici d’aquelles funcions policials 
article (76 de la LTSV), no obstant això no pot 
negar-se a la mateixa si més no el mateix valor 
que la que pot realitzar un particular qualsevol 
(com estableix l’article 75. 1 de la LTSV), i 
per tant aquesta denúncia ratificada pot ser 
valorada com una prova més, encara que sense 
major valor que les altres, dels fets denunciats, 
la que conjugada amb els altres elements 
aportats en el procediment, és apta al costat 
dels mateixos per desvirtuar el dret fonamental 
a la presumpció d’innocència. Amb caràcter 
general l’article 75 de la Llei de Seguretat Vial 
preveu que el procediment sancionador pot 
incoar-se, tant d’ofici, com a instàncies dels 
agents de l’autoritat encarregats del servei de 
vigilància del tràfic, o de qualsevol altra persona 
que tingui coneixement directe dels fets. La 
denúncia de qui tingués aquest coneixement 
serà sempre un element probatori a tenir en 
compte, conjugant-ho amb la resta de les 
circumstàncies que puguin donar o negar 
versemblança a la mateixa i constituint un 
element de valoració discrecional - encara que 
raonablement apreciada - per part de l’òrgan 
administratiu al que competeixi sancionar el 
fet, valoració en tot cas revisable pel Tribunal 
d’instància en la posterior via jurisdiccional.  

En altres paraules, es vulnera la presumpció 
d’innocència si s’atribueix valor probatori 
a la denúncia formulada per persona que 
no és agent de l’autoritat, ja que li manca la 
presumpció de veracitat,  si alhora aquesta 
no ha estat ratificada pel denunciant, i si 
aquesta apareix com l’únic element de 
proba. 

Per tant, quan es donen aquests supòsits, 
estem davant la vulneració de la presumpció 

d’innocència. Atès que el principi de presumpció 
d’innocència és un principi d’aplicació directa 
que dimana de l’article 24 de la Constitució 
i que comporta un dret al reconeixement de 
la innocència mentre no hi hagi una actitud 
o un resultat probatori que actuï en contra 
d’aquesta presumpció, en retalli la força o arribi 
a destruir-la; és, per tant, 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, de forma que, d’acord 
amb reiterada jurisprudència (STC 21/07/1998 
que recull la STC 76/1990), 

qualsevol insuficiència en les proves s’ha de 
traduir en un pronunciament absolutori. 

També el Tribunal Suprem (STS 28/7/1990), 
en relació a aquest dret, ha entès que en 
el procediment administratiu sancionador 
no és l’imputat qui ha d’efectuar la prova 
negativa de la no-comissió del fet imputat 
o de la inexistència del fet, sinó que és 
l’Administració qui ha de provar complidament 
les imputacions. Tal i com declara la sentència 
del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 
d’abril, la presumpció d’innocència regeix sense 
excepcions a l’ordenament sancionador i s’ha de 
respectar en la imposició de qualsevol sanció; l

a càrrega de la prova correspon a qui acusa 
sense que ningú estigui obligat a provar la 
seva innocència; 

i qualsevol insuficiència en el resultat de les 
proves practicades ha de traduir-se en un 
pronunciament absolutori. L’article 7 del 
RD 320/1994, Reglament del Procediment 
Sancionador en matèria de tràfic, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, de 25 de febrer, 
regula les denúncies de caràcter voluntari, 
i en el seu punt b), exigeix que en la pròpia 
denúncia hi constin les dades i circumstàncies 
que es consignen en l’art. 5 del mateix 
reglament, conforme el qual, ha de figurar-hi: 
la identificació del vehicle amb el que s’hagués 
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comès la suposada infracció, la identitat del 
denunciat si fos coneguda, una relació dels 
fets, amb expressió del lloc, data i hora i el nom, 
professió i domicili del denunciant. Requisit, 
aquest últim, que podrà substituir-se aquestes 
dades pel seu número d’identificació quan el 
denunciant sigui un agent de la autoritat. 

Però donat que als controladors de la zona 
blava, la llei, no els reconeix la qualitat 
d’agents de l’autoritat, 

la identificació d’aquests en l’acte administratiu 
de la denúncia a través de l’expressió de les 
seves circumstàncies personals respon a 
una exigència legal que no admet cap altre 
interpretació donat els termes clars del redactat 
de l’art. 5 (veure també art. 74.3 de la LSV). En 
aquest sentit, cal veure la STS de 16/04/2002, 
segons la qual, 

per a què el testimoni-denúncia pugui ser 
valorat com un element més de prova i pugui 
utilitzar-se per ponderar juntament amb 
altres elements probatoris, ha d’emetre’s 
en la forma reglamentàriament prevista, 
ratificant la seva denúncia inicial la qual ha 
de comptar amb l’expressa menció de les 
seves circumstàncies personals.

Vist l’anterior, s’analitzen algun dels expedients 
il·lustratius en aquesta matèria. En l’expedient 
2010SDGR00074, el ciutadà adduïa que 
l’Ajuntament de Sabadell li havia imposat una 
multa per estacionar a la  zona blava sense 
posar el tiquet quan, segons ell sí que hi havia 
el tiquet a la vista, però s’havia passat del 
límit i va anular la multa pagant els 6 euros 
prevists a l’efecte. El presumpte infractor  té el 
comprovant que així ho va fer, però malgrat 
tot l’Ajuntament es nega a retirar-li la multa. El 
Síndic va estimar la queixa ja que  l’Ajuntament 
hauria de gaudir de sistemes que permetessin 
acreditar si una denuncia de la zona blava ha 
estat anul·lada o no, i no obligar als ciutadans/es 
a tasques innecessàries, en que qualsevol error 

o descuit provoca no només un perjudici per 
aquests a nivell econòmic i sancionador, sinó 
un increment indegut de les arques municipals, 
que reben a més dels 6 euros l’import de la 
sanció. 

El Síndic també vol destacar la queixa 
2010SDGR00108 per dues multes a la zona 
blava per estacionar sens posar tiquet o fer-
ho de forma no visible. El Síndic va considerar 
que  les dues denúncies no eren actes jurídics 
vàlids per a poder incoar els corresponents 
procediments sancionadors, per no reunir la 
denúncia  els requisits  essencials exigits en 
l’art. 7 del RD 320/1994, de 25 de febrer que 
regula les denúncies de caràcter voluntari, ja 
que aquest, en el seu punt b) exigeix que en 
la pròpia denúncia s’hi farà constar les dades 
i circumstàncies que es consignen en l’art. 5 
del mateix reglament, conforme el qual, ha 
de constar-hi, entre altres dades, “... el nom, 
professió i domicili del denunciant”. Aquesta 
necessitat de fer-hi constar les circumstàncies 
personals del denunciant es reitera en l’apartat 
c) del mateix art. 7. Si el denunciant és un 
agent de l’autoritat aquestes dades podran 
ser substituïdes pel seu número d’identificació 
professional, però donat que els controladors 
o vigilants de la zona blava ni la LSV ni el RPST 
els reconeix la qualitat d’agents de l’autoritat, la 
identificació d’aquests en l’acte administratiu de 
la denúncia a través de l’expressió de les seves 
circumstàncies personals respon a una exigència 
legal que no admet cap altre interpretació 
donat els termes clars del redactat de l’art. 5 
(veure també art. 74.3 de la LSV). Val a dir, que 
s’ha de tenir en compte la STS de 16/04/2002, 
segons la qual, per a què el testimoni-denúncia 
pugui ser valorat com un element més de prova 
i pugui utilitzar-se per ponderar juntament amb 
altres elements provatoris, ha d’emetre’s en la 
forma reglamentàriament prevista, ratificant la 
seva denúncia inicial la qual ha de comptar amb 
l’expressa menció de les seves circumstàncies 
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personals, la qual cosa, en els casos que ens 
ocupen, la identificació del vigilant en la pròpia 
denúncia es realitza a partir del seu número 
d’identificació professional, la qual cosa, sols 
és preceptivament permès en els casos de 
tractar-se de sancions imposades per agents 
de l’autoritat.  Per tot l’exposat, el Sinidc va 
considera que s’havia vulnerat l’art. 7 en relació 
a l’art. 5 del RD 320/1994, ja que no reunia la 
denúncia els requisits legalment exigits per 
a produir efectes, la qual cosa determina la 
nul·litat de les resolucions sancionadores en 
virtut de l’art. 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, LRJ-PAC, i per tant va recomanar 
l’anul·lació d’ambdues multes i el retorn del seu 
import. També va recoamanr a l’Ajuntament,  
que adeqüi la seva actuació al procediment 
establert per la normativa aplicable. I que faci 
constar en les denúncies dels controladors o 
vigilants de la “zona blava” les circumstàncies 
personals d’aquests, i que siguin ratificades per 
aquests en el procediment. Per un altre cantó, 
també seria aconsellable que l’Ajuntament 
articulés algun mitjà per aconseguir més 
connexió entre el document de la denúncia i 
la ratificació (com la signatura en el tiquet de 
la denúncia a més del document de ratificació), 
ja que en l’actualitat no existeix cap forma de 
comprovar que el número de treballador de la 
denúncia és el mateix que signa la ratificació.               

En l’expedient 2010SDGR00097 la queixa 
adduïa la disconformitat amb una multa de 
zona blava amb la que l’Ajuntament de Sabadell 
havia sancionat a una ciutadana. El principal 
argument de queixa era que la senyora havia 
posat el tiquet d’aparcament de zona blava i que 
ningú li ha demostrat el contrari; alhora també 
es qüestionava l’embargament del compte, 
realitzat al seu parer, de forma fraudulenta, 
atès que la senyora només havia autoritzat a 
domiciliar l’IBI en aquell compte, considerant 
una vulneració de la Llei de protecció de dades, 
el càrrec per qualsevol altre concepte. En relació 

a la última part de la queixa,  l’article 93 de la Llei 
General Tributària, fixa que les entitats de crèdit 
estan obligades a facilitar a l’Administració 
tributària tota classe de dades, informes, 
antecedents i justificants amb transcendència 
tributària relacionats amb el compliment de les 
seves obligacions tributàries, o que es derivin de 
les seves relacions econòmiques, professionals 
o financeres amb altres persones, de forma que 
les entitats bancàries estan obligades a facilitar 
als òrgans de recaptació executiva les dades 
dels comptes corrents, atès que l’obligació 
ve prevista en una norma amb rang legal. 
Alhora, l’article 94.5 de la LGT, estableix que 
“la cessió de dades de caràcter personal que 
s’hagi d’efectuar a l’Administració tributària 
conforme al que es disposa en l’article anterior, 
en els apartats anteriors d’aquest article o en 
una altra norma de rang legal, no requerirà el 
consentiment de l’afectat. En aquest àmbit no 
serà aplicable el que es disposa en l’apartat 1 
de l’article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. Finalment, destaquem la 
sentència del TC 292/200, de 30 de novembre, 
que declara que són elements característics de 
la definició constitucional del dret fonamental 
a la protecció de dades de caràcter personal els 
drets de l’afectat a consentir sobre la recollida 
i ús de les seves dades personals, però també 
afirma que aquest dret té els seus límits, entre 
el quals es troba la distribució equitativa 
dels sosteniment a la despesa pública i les 
activitats de control en matèria tributària (art 
31 CE) com a béns i finalitats constitucionals 
legítimes capaces de restringir els drets de 
l’article 18.1 i 4 de la Constitució. D’altra banda, 
en aquest sentit no s’estima el greuge pel 
què fa referència a la possible vulneració de 
la protecció de dades, atès que la legislació 
tributària en aquests casos, deixa palès que no 
s’ha produït.  Per altra part, en relació als altres 
motius de queixa, l’article 24 de la CE, com ja 
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hem vist anteriorment, preveu la presumpció 
d’innocència, la qual comporta que la sanció 
s’hagi de basar en actes o mitjans probatoris 
de càrrec o incriminatoris de la conducta 
que es retreu, en conseqüència qualsevol 
insuficiència en les proves s’ha de traduir en 
un pronunciament absolutori. En aquest cas el 
Síndic va considerar que no hi havia suficiència 
de prova per a interposar la multa i que, per tant, 
s’estaria vulnerant la presumpció d’innocència, 
per tant, es va estimar parcialment la queixa ja 
que va considerar que les dades que figuraven a 
l’expedient administratiu no feien desaparèixer 
tal presumpció d’innocència ja que no hi havia 
proves suficients que demostressin realitzat el 
fet que s’imputava. Amb tot, es va recomanar a 
l’Ajuntament de Sabadell l’anul·lació de la multa 
i el retorn del seu import. 
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URBANISME I ESPAI PÚBLIC
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LLICÈNCIES
Els ens locals tenen legalment atribuïda la 
competència per intervenir en l’activitat 
desenvolupada pels ciutadans, i en tot cas, 
aquesta intervenció ha de dur-se amb plena 
subjecció als principis legalment establerts, 
en els casos autoritzats per la llei i emprant 
els instruments que la llei recull amb aquesta 
finalitat.  Els principis rectors, recollits a la 
LRBRL 84.2, als que s’ha d’ajustar tota activitat 
d’intervenció de l’Administració són doncs: el 
principi d’igualtat davant la llei i en aplicació 
de la llei; el principi de congruència entre 
els motius i la finalitat que la justifiquen, i 
finalment el respecte a la llibertat individual, en 
el sentit que la norma general serà la llibertat 
pel desenvolupament d’activitats o l’exercici 
dels drets. La Directiva 2006/123/CE, relativa 
als serveis de mercat interior tenia per objecte 
establir les disposicions generals necessàries 
per facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment 
dels prestadors de serveis i la lliure circulació de 
serveis. Per això amb ella es va obrir un camí 
a fi d’eliminar els obstacles que s’oposen a la 
llibertat d’establiment, fixant un marc jurídic 
general. La transposició al dret intern de la 
Directiva mencionada, es va produir amb la Llei 
17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici( el què es va conèixer 
com la Llei paraigües), la qual va suposar un 
canvi molt important en quan a l’activitat de 
limitació de l’administració, ja que s’ha passat 
de la tradicional intervenció administrativa a 
un sistema d’intervenció a posteriori, amb la 
conseqüent incorporació de les tècniques de 
declaració responsable i comunicació. La Llei 
2/2011 d’Economia Sostenible, en sintonia amb 
tot l’esmentat, introdueix l’article 84 bis a la 
LRBRL i estableix que la norma general serà que 

l’exercici d’activitats no se sotmetrà a 
l’obtenció de llicència o a un control 
preventiu, sinó que ha estat substituït per un 
sistema de comunicació prèvia o declaració 
responsable (art 71 bis Llei 30/92). 

Tot aquest marc legal obre un interrogant .

Dins l’àmbit d’actuació de llicències ens 
trobem, per una banda, amb totes aquelles 
referides a l’edificació i habitatge, és a dir, amb 
l’intervenció de l’administració en l’activitat 
privada a través de les pròpies llicencies 
urbanístiques i d’activitats, i per altra, tot els 
tema de la disciplina referit a les mateixes. Les 
funcions que inclou aquesta última són vetllar 
pel compliment de la normativa urbanística 
en actes d’edificació i ús del sòl, vetllar pel 
compliment de la normativa relacionada amb 
les diferents activitats, tramitar els expedients 
de disciplina, dictar ordes d’execució, sancionar 
les infraccions administratives, fer declaracions 
de ruïna d’immobles, i inspeccionar tot 
tipus d’obres i activitats per comprovar-ne 
l’adequació a la normativa vigent. Al final 
d’aquest apartat tractarem conjuntament els 
expedients més il·lustratius que conjuminen 
problemes de disciplina i que alhora afecten 
també el Servei de Sostenibilitat i Gestió 
d’Ecosistemes (contaminació acústica).

Llicència obres. El Síndic va resoldre un 
expedient relatiu a l’any 2009 (2009SDGR00101), 
pel qual una ciutadana es queixava de la 
inactivitat municipal, atès que des de l’any 2002 
reclamava a l’Ajuntament que la seva veïna 
realitzés l’execució de les obres de connexió 
directa a la xarxa de clavegueram sense passar 
pel seu habitatge. Adduïa que l’Ajuntament 
havia dictat la corresponent ordre d’execució 
l’any 2006, i des de llavors la situació era la 
mateixa. La resolució del Síndic fou estimar el 
greuge puix que la inactivitat municipal havia 
vulnerat clarament els drets de la ciutadana, i va 
recomanar que fes complir forçosament l’ordre 
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d’execució, consistent en executar les obres 
de connexió directa a la xarxa de clavegueram 
general, i subsidiàriament en procedís a 
l’execució, si la propietat no accedia a fer les 
obres. 

També ha quedat resolt un expedient del 2010 
(2010SDGR00023), relatiu a llicències. En aquest 
cas, la ciutadana va presentar una queixa al 
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell com a 
conseqüència de les obres, segons ella il·legals, 
que havia realitzat el seu veí. Per aquest motiu, 
va presentar una queixa al seu dia davant 
l’Ajuntament, en concret l’any 1997, el qual li va 
contestar que no quedava acreditat la realització 
de cap obra. Després d’estudiar el cas, així com 
l’informe de l’Ajuntament, el Síndic va estimar 
el greuge ja que amb el pas del temps s’hauria 
pogut comprovar, a través del servei d’inspecció 
municipal, que efectivament s’havien realitzat  
unes obres sense permís. El DL 1/2010 de 3 
d’agost pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme estableix que totes les accions 
o omissions que presumptament comportin 
vulneració de la pròpia llei, el plantejament 
o les ordenances urbanístiques municipals, 
donen lloc a les actuacions administratives 
per aclarir els fets i subsegüentment o bé 
directament, a la incoació d’un expedient de 
protecció de la legalitat urbanística. Per tant, 
el Síndic va estimar la queixa i es va recomanar 
a l’Ajuntament de Sabadell que portés a terme 
les tasques necessàries per esbrinar les dates 
de les obres i valorés, si era possible o no iniciar 
un procediment administratiu de protecció de 
la legalitat urbanística. Alhora es va recomanar 
que es dugués a terme una tasca de qualitat 
en la tutela i la  protecció de la normativa i el 
planejament urbanístic amb adequació a la 
realitat física i ordre jurídic, i que es dotés amb 
els mitjans personals i materials necessaris 
perquè aquesta es pogués portar a terme amb 
el màxim de rigorositat i celeritat possible, 

per la Secció de Disciplina Urbanística de 
l’Ajuntament. 

En un altre orde de coses, el Síndic va obrir 
l’expedient 2011SDGR0096, per les obres que 
feien uns veïns davant el portal de casa seva, 
arrel d’unes rases necessàries per col·locar un 
tub de desguàs, les quals  dificultaven l’accés 
dels seus fills amb problemes de mobilitat, al seu 
habitatge. Va considerar que no hi havia greuge 
ja que els veïns promotors de les obres havien 
obtingut la preceptiva llicencia d’obres per fer 
les rases, i dels informes tècnics es desprenia 
que la part de les obres realitzades s’ajustava a 
la llicència concedida, alhora que la rasa en la 
zona pavimentada estava protegida per taulells 
de fusta, els quals no impedien l’accés amb 
cadira de rodes a l’habitatge ni creaven cap 
barrera arquitectònica ni provocaven perjudici 
d’accessibilitat en la zona de la comunitat. No 
obstant, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament 
que conforme les ordenances municipals 
realitzés el seguiment oportú de les obres, en 
especial pel què feia referència al termini per 
a la realització de les mateixes, i en cas de no 
haver-se sol·licitat l’ajornament o la pròrroga 
per parts dels titulars de la llicència, es procedís 
a valorar si s’havia incorregut en infracció per la 
demora en l’execució de les obres, i si aquest fet 
era constitutiu de sanció.

Disciplina. Tal i com hem apuntat en el capítol 
de la convivència, sovint, els problemes 
que es generen en aquest àmbit podrien 
haver-se evitat per una intervenció eficaç de 
l’administració en matèria de disciplina. Són 
moltes les queixes presentades a l’Oficina 
del Síndic relatives a les molèsties causades 
als veïns per l’abandonament d’immobles i 
solars contigus als seus habitatges, que causen 
problemes de salubritat, pudors, insectes, i 
rates, entre d’altres. Aquesta problemàtica 
s’ha vista agreujada, sens dubte, per la crisi 
econòmica ja que molts immobles han passat 
a mans d’entitats financeres, les quals, primer 
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de tot, han de recuperar la possessió de la finca 
per poder emprendre qualsevol acció, i quan 
ja la tenen, tampoc realitzen accions de neteja 
i/o millora de la finca, ja que els resulta més 
fàcil i econòmic pagar les sancions que se’ls 
imposa per part dels ens locals. En definitiva, les 
entitats financeres reben els oportuns decrets 
d’execució de determinades a actuacions, a fi de 
netejar o consolidar estructures dels immobles, 
però no les realitzen, ja que els surt més a 
compte que l’Ajuntament els vagi imposant 
multes coercitives. 

El Síndic ja ha posat de manifest en reiterades 
ocasions que l’Administració ha de superar 
el fet d’utilitzar les multes coercitives com a 
única mesura d’execució forçosa, 

 ja que amb aquestes no s’aconsegueix la 
finalitat última per la qual han estat pensades, 
que no és altre que obligar el compliment. 
Quan parlem d’entitats financeres, és ridícul 
fer-los pagar multes que oscil·len entre 200.-€ 
a 3.000.-euros. 

Per tant, s’ha de superar aquesta dinàmica i 
procedir a l’execució subsidiària, repercutint 
degudament les despeses originades a l’obligat.

Il·lustren clarament aquesta problemàtica, els 
expedients relacionats en l’apartat de salut 
“Manca de salubritat per finques deshabitades”. 
També, l’expedient 2010SDGR0081, que mostra 
la problemàtica exposada en relació a la queixa 
d’una veïna de Sabadell que addueix que des 
de l’any 2008, la planta baixa de l’edifici on viu 
està apuntalada arran d’unes obres que van fer 
els veïns i per culpa d’aquestes, el seu habitatge 
té esquerdes,  i ha patit moviments de terres 
i de rajoles. L’article 47 de la Constitució 
espanyola de 1978 afirma el dret de tothom a 
un “habitatge digne i adequat” i alhora insta 
els poders públics a promoure les condicions 
per fer efectiu aquest dret. La Constitució i el 
vigent Estatut d’autonomia de Catalunya no 
solament reconeixen el dret a accedir a un 

habitatge, sinó també que aquest sigui digne i 
adequat, de manera que no podrem parlar d’un 
ple reconeixement d’aquest dret si l’habitatge 
en qüestió no disposa dels mínims requisits 
d’habitabilitat que estableix la normativa vigent. 
L’article 189 del DL 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 i, alhora, disposa 
l’obligació dels ajuntaments de vetllar perquè 
els propietaris compleixin amb els seus drets 
legals i puguin ordenar d’ofici o a sol·licitud de 
la part interessada l’execució de les obres de 
conservació necessàries.  Les ordres d’execució 
subsidiària són els instruments que la Llei 
d’urbanisme proporciona a l’Administració per 
tal d’intervenir en els aspectes de conservació 
i rehabilitació. Davant la resistència de la 
persona obligada a complir el contingut d’un 
acte administratiu, l’Administració pot dur-
lo a la pràctica, per qualsevol dels mitjans 
d’execució forçosa previstos a l’ordenament 
jurídic, complint els requisits establerts. L’article 
95 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i de procediment administratiu comú, preveu 
que les administracions públiques, per mitjà 
des seus òrgans competents en cada cas, 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. L’Administració 
pública ha d’efectuar l’execució forçosa per 
qualsevol dels mitjans, previstos a l’article 
96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: 
constrenyiment sobre el patrimoni, execució 
subsidiària, multa coercitiva i compulsió sobre 
les persones. En qualsevol cas, en la tria per part 
de l’Administració d’un mitjà d’execució forçosa 
o un altre, s’han de respectar els principis de 
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proporcionalitat i de favor libertati, i: si són 
diversos els mitjans d’execució admissibles, 
s’ha d’elegir el menys restrictiu de la llibertat 
individual. 

Per tant, la tramitació de l’execució forçosa 
mitjançant multes ha de ser àgil, i si 
l’Administració no executa tots els actes per 
cobrar l’import de la multa que ha imposat , 
aquesta mesura no tindrà cap sentit. I en el cas 
que les multes coercitives no esdevinguin 
eficaces, l’Ajuntament hauria d’executar 
subsidiàriament les seves ordres amb l’ 
execució d’obra corresponent, 

com a sistema més útil per protegir la 
legalitat urbanística i perquè l’incompliment 
de l’ordre d’execució de l’obra contribueix 
al deteriorament dels edificis. Les despeses 
i indemnitzacions que, si escau, satisfaci 
l’Ajuntament per a l’adopció de les mesures 
de protecció descrites en aquest article, són a 
càrrec de la persona propietària de l’immoble 
i l’Administració podrà exigir-les per la via de 
constrenyiment. Per tot l’esmentat, el Síndic 
va recomanar a l’Ajuntament de Sabadel, que 
havent quedat acreditat pels tècnic municipals 
que la paralització de les obres deixant rases 
obertes perjudicava l’estabilitat de les parets 
afectades, actués de forma eficaç i diligent ja 
que s’incomplia la normativa municipal i més 
enllà de les multes coercitives, l’Ajuntament 
procedís a l’execució subsidiària de les mesures 
necessàries, i més quan ha quedat palès la 
manca de voluntat manifesta i reiterada per 
part del propietari. 

En qualsevol cas, si no es garanteix l’execució 
dels drets que es reconeixen en els propis 
actes que dicta l’administració, aquests 
esdevenen meres declaracions d’intencions.

Durant aquest 2011, s’han obert nombrosos 
expedients relatius a Disciplina tant per obres 
com d’activitats, que a data de tancament de la 
memòria estan pendents d’informe per part de 

l’Ajuntament, relatius bàsicament a queixes per: 
A) aparells d’aire condicionat que emeten sorolls 
i calor (2011SDGR00007); B) pels problemes 
que causa un Bingo per estar obert tots els 
dies de l’any, de 14h fins a les 5h,  per l’entrada 
i sortida constant d’empleats/des i clients/es, 
l’arrossegament dels carretons d’escombraries, 
els aparells d’aire condicionat i la descarrega de 
begudes a les 7h del matí (2011SDGR00020); 
C) pels problemes que ocasiona la terrassa 
d’un bar,  sota les finestres d’un habitatge, que 
impedeixen duu una vida tranquil·la i normal 
dins el propi immoble del veí, pels sorolls, crits i 
fum, constants durant totes les hores del dia i part 
de la nit (2011SDGR00105); D) pels danys soferts 
en un vehicle després que l’edifici municipal del 
Vapor Cusidó s’esfondrés (2011SDGR00123); E) 
per problemes a causa de l’habitatge contigu 
que es troba en un estat d’abandonament, 
i que ha provocat la proliferació d’insectes i 
rates, així com l’aparició d’humitats a la vivenda 
(2011SDGR00124 i 2011SDGR125); F) per la 
falta de tancament d’un terreny després que 
les obres que s’hi feien quedessin aturades fa 
uns dos anys, i la tanca movible que protegeix 
el solar permet que aquest esdevingui un focus 
de brutícia (2011SDGR00128); G) per problemes 
de pudors i fums que provoca una rostisseria 
(2011SDGR00137); entre d’altres.

Disciplina i el Servei de Sostenibilitat i Gestió 
d’Ecosistemes: contaminació acústica. 
L’article 18 de la Constitució Espanyola garanteix 
el dret a l’honor, intimitat personal i familiar 
i a la pròpia imatge, i d’acord amb la doctrina 
del Tribunal Europeu dels Drets Humans, i el 
Tribunal Constitucional (STC 119/2001) una 
exposició perllongada al soroll, en nivells 
qualificables d’evitables i insuportables ha de 
merèixer la protecció dispensada a la intimitat 
personal i familiar en l’àmbit domiciliari, sempre 
que dificulti el lliure desenvolupament de la 
personalitat, alhora que 
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s’ha de vetllar pel dret al descans dels veïns 
en el seu domicili. 

Per tant, els poders públics tenen un paper 
fonamental en la lluita contra la contaminació 
ambiental produïda pel soroll, d’acord amb els 
drets que garanteix la Constitució espanyola 
respecte a la protecció de la salut, la intimitat i a 
tenir un medi adequat per al desenvolupament 
de la persona. La conscienciació social i dels 
governs sobre els perjudicis d’aquest tipus 
de contaminació va portar la Unió Europea 
a aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de 
juny, amb l’objectiu d’establir un marc comú 
destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter 
preferent, els efectes nocius de l’exposició de 
la població al soroll ambiental. La Llei estatal 
37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, 
de protecció contra la contaminació acústica, 
incorporen els criteris establerts a la directiva 
abans esmentada, i disposen un seguit de 
mesures que han d’adoptar els ajuntaments 
amb la voluntat de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans, i els doten d’una sèrie d’eines 
per aconseguir-ho. El Decret 176/2009, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
concreta alguns aspectes tècnics i estableix el 
marc de treball per a la gestió ambiental del 
soroll, així com estableix les directrius per a la 
redacció d’ordenances municipals. L’ordenança 
municipal sobre soroll i vibracions i el mapa de 
capacitat acústica concreten els instruments 
tècnics jurídics necessaris perquè es pugui 
donar una resposta adequada a les inquietuds 
dels ciutadans i ciutadanes vers la contaminació 
acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un 
procés d’una creixent conscienciació ambiental. 
L’article 15.2 RD 1398/1993 que contempla 
les mesures provisionals que de forma 
general poden adoptar-se en el procediment 
sancionador, llevat que la normativa sectorial 
en disposi una cosa diferent, com el cas que 
ens ocupa, on haurem de remetre’ns a la Llei 
16/2002 de 28 de juny de protecció contra 

la contaminació acústica. L’ article 32 de 
l’esmentada Llei 16/2002 preveu que l’òrgan 
competent per imposar la sanció podrà acordar 
entre altres, alguna de les següents mesures 
correctores: mesures de correcció, seguretat 
i control dirigides a impedir la continuïtat de 
l’acció productora del dany; el precinte del focus 
emissor; la clausura temporal, total o parcial 
de l’establiment; o la suspensió temporal de 
l’autorització que habilita l’exercici de l’activitat. 
Quan la llei autoritza l’ús de multes coercitives 
per l’incompliment de determinats actes 
susceptibles de ser realitzats per algú diferent 
de la persona obligada i, per tant, de possible 
execució subsidiària, l’Ajuntament de Sabadell 
sovint opta per imposar multes coercitives, per 
remoure la resistència de la persona obligada, 
o imposa sancions pecuniàries perquè 
l’incompliment de l’obligació està tipificat com 
a infracció administrativa en l’àmbit normatiu 
de què es tracti; i davant l’incompliment de 
determinats actes administratius que poden 
ser realitzats per tercers i en què l’obligat ha 
demostrat manifestament la intenció de no 
complir, la inexecució pot generar perjudicis 
a tercers i, a conseqüència d’una demora 
excessiva, es poden generar més perjudicis. 

És en aquest marc legal que el Síndic ha rebut 
nombroses queixes relatives a la contaminació 
acústica. Entre les que destaquen la 
2011SDGR00066, on el reclamant adduïa que des 
de l’any 2005 havia estat presentat instàncies a 
l’Ajuntament de Sabadell a conseqüència de les 
molèsties que pateix per l’activitat que porten 
a terme als baixos del seu habitatge; activitat 
que ha canviat en diverses ocasions de titular, 
la qual cosa provoca cada vegada, reiniciar 
els tràmits de disciplina envers les molèsties 
que provoca l’exercici de la nova activitat. En 
especial, denunciava que les molèsties actuals 
eren provocades per les pudors i els sorolls 
que aquesta generava. Igualment, destaca 
una queixa (2011SDGR00080) presentada 



INFORME DEL SÍNDIC

60

a l’Oficina  del Síndic per un excés de soroll 
que provenia del conservatori de Música, i 
que havent presentat diverses queixes tant al 
conservatori com a través de la web municipal, 
no li havien contestades per l’Ajuntament 
de Sabadell, en cap cas. Finalment, destacar 
també els expedients 20010SDGR00021 i 
2011SDGR00114, sobre queixes presentades 
al Síndic per l’excés de soroll d’activitats que es 
duen a terme als baixos dels habitatges. 

Tots aquests expedients, il·lustratius de 
situacions que es denuncien sovint a l’oficina 
del Síndic, posen de manifest una inactivitat 
per part de l’Ajuntament de Sabadell que pot 
sintetitzar-se en tres punts: en primer lloc, 
perquè quan es produeixen les denúncies dels 
ciutadans i ciutadanes a la Policia Municipal, 
aquesta no sempre es desplaça al focus del 
soroll i addueix la seva manca de competència 
per tractar-se de temes entre veïns, per la qual 
cosa s’inhibeix, i alhora que la sensació de la 
ciutadania és que els propis agents desconeixen 
l’aplicabilitat de ordenança de soroll; en segon 
lloc, perquè l’ens local, no realitza les medicions 
oportunes amb celeritat quan aquestes són 
denunciades; i finalment, quan queda acreditat 
pels tècnics municipals que s’incompleix 
l’ordenança a través de les oportunes medicions, 
l’Ajuntament ha de fer complir la normativa al 
propietari o a l’emissor del focus del soroll, i si 
no ho aconsegueix ha d’emprar les eines que 
li ofereix l’ordenament jurídic, a través de la 
potestat d’execució forçosa, per fer complir el 
contingut de l’acte administratiu dictat. I en 
el seu cas, es consideri l’aplicació immediata 
de mesures cautelars efectives, sense que es 
deixi transcorre innecessàriament el temps en 
perjudici de l’afectat, el qual pateix el problema 
en el seu propi domicili. Per tant, s’han de seguir 
els protocols dels mesuraments correctament 
i avaluar el soroll per fonamentar les seves 
decisions i dotar-les de seguretat jurídica.

Per tot, el Síndic recomana a l’Ajuntament 
que quan ha quedat acreditat pels tècnics 
municipals que els nivells sonors produïts 
per l’activitat són superiors als permesos en 
l’ordenança municipal, actuï de forma eficaç i 
diligent, ja que sovint l’incompliment fa temps 
que dura, fins a 3 anys, i de la qual cosa n’és 
coneixedora l’administració municipal. 

I més enllà de les multes coercitives adopti 
alguna de les mesures previstes a l’article 
32 de la Llei 16/2002 amb la clausura 
temporal, total o parcial de l’establiment o 
la suspensió temporal de l’autorització que 
habilita l’exercici de l’activitat, sens perjudici 
d’aplicar les sancions que correspongui per les 
infraccions comeses. 

El Síndic ha manifestat en reiterades 
recomanacions que si no es garanteix l’execució 
dels drets que es reconeixen en els propis actes 
que dicta l’administració, aquests esdevenen 
meres declaracions d’intencions, i en aquesta 
matèria, la manca d’actuació a l’hora d’afrontar 
problemàtiques de sorolls acaba vulnerant el 
dret al descans dels afectats.

HABITATGE
Dins l’àmbit d’actuació municipal de 
l’Ajuntament de Sabadell i en relació a 
l’habitatge, es va crear l’Oficina municipal 
d’habitatge, que té com objectiu principal 
convertir-se en finestreta única de tots els 
temes relacionats amb l’habitatge. Entre 
d’altres, les qüestions principals que s’hi tracten 
són la pròpia política municipal d’habitatge, el 
patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge, les 
relacions amb Adigsa, Sabadell Lloguer Social, 
i finalment, l’empresa municipal d’Habitatges 
Municipals de Sabadell SA (VIMUSA). 
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VIMUSA
Recomanacions ofici
(2011SDGR00130 2011SDGR00131).
El Síndic ha estat sempre, molt sensible amb 
la problemàtica dels habitatges, i dir que un 
dels principals problemes que té la ciutat de 
Sabadell és l’accés a aquest, no és descobrir 
res de nou, especialment en el context de crisi 
actual. Alhora, la Institució  ha vist incrementat, 
substancialment, el volum de queixes en 
aquest àmbit, i concretament pel què fa 
referència a la gestió del parc d’habitatges 
per part de l’empresa municipal VIMUSA. Són 
molts els ciutadans que ens han traslladat les 
seves queixes i preocupacions. Per tot, el Síndic 
ha elaborat dues recomanacions d’ofici que 
parteixen de les problemàtiques que tenen les 
persones concretes i els drets d’aquestes. Més 
enllà de la situació política o de l’evolució del 
mercat, cal tenir sempre present que l’habitatge 
és un dret, el qual es configura com el pilar 
d’altres drets socials i és l’espai des del qual les 
persones organitzen la seva vida.

La Constitució espanyola afirma el dret de 
tothom a un habitatge digne i adequat (art 
47), i insta als poder públic a promoure les 
condicions per fer efectiu aquest dret. L’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya inclou, a banda dels 
citats principis rectors, l’obligació dels poders 
públics de facilitar l’accés a l’habitatge a partir 
de dues vies: la generació del sòl i la promoció 
d’habitatge públic protegit, amb una especial 
atenció als  col·lectius més necessitats (arts. 40.4 
i 26). La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge de Catalunya, 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. D’entre aquests tipus 
d’habitatges, a la població de Sabadell 
n’existeixen uns quants destinats a polítiques 

socials que cobreixen aquelles situacions 
socials més greus i fins i tot a aquelles situacions 
d’emergència social més flagrants. Durant la 
vigència del Pla d’habitatge local de Sabadell 
del 2002-2007 ja es van notar canvis importants 
en les demandes de la població en relació 
a l’habitatge, per la qual cosa, es van variar 
determinats criteris per a l’elaboració del nou 
Pla d’habitatge de 2008-2014. Ja en el període 
de redacció de l’actual Pla emergien uns nous 
perfils  degut als canvis experimentats durant 
aquests darrers anys, especialment degut a la 
nova conjuntura econòmica

Les recomanacions d’ofici, es troben recollides 
íntegrament a l’annex d’aquesta memòria, 
no obstant, aquí es destaquen part de les 
consideracions més interessants realitzades 
pel Síndic. Pel què fa referència a la primera 
recomanació, versa sobre VIMUSA i el 
procediment d’accés a habitatges de fons social, 
i tot seguit es reprodueixen les recomanacions 
que va fer el Síndic a l’Ajuntament de Sabadell: 

- S’actualitzin els criteris d’accés a aquests 
habitatges a la realitat social actual, ja que la 
definició que fa el Reglament de Sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció Oficial, de les situacions 
que es poden considerar situacions socials greus 
o d’emergència social, no contemplen moltes de 
les situacions actuals que presenten els usuaris 
atesos a Serveis Socials

- Es doti a la Mesa de l’habitatge de la capacitat 
suficient perquè les seves propostes tinguin 
efectes vinculants i sols resti sotmesa a la 
signatura d’autorització de la Gerència de Vimusa 
com a sistema més àgil que l’actual, evitant una 
dilatació innecessària en el temps, donat que 
l’objectiu principal és donar una resposta urgent 
i una solució efectiva i eficaç a les persones que 
es troben en situacions límit. S’ha de garantir 
un estudi ajustat a la necessitat real de cada 
sol·licitant i s’ha d’articular un sistema de presa 
de decisions àgil i eficaç, amb totes les garanties 
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i exigències legals, i finalment un respecte total 
i absolut al dret a la intimitat de les persones 
sol·licitants, adjudicatàries, o no.

- Figurin recollits en el Reglament de Sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció Oficial tots els criteris 
d’accés o de denegació a l’habitatge social estiguin 
recollits en el reglament, atès que és necessari 
que en el cas d’usar pautes i criteris delimitadors 
d’aquest dret, aquests constin recollits en la 
normativa municipal dotant de transparència, 
publicitat i objectivat el procés d’adjudicació, 
minvant  la discrecionalitat el màxim l’actuació 
municipal.

- S’anul·li l’obligatorietat d’haver de dipositar una 
fiança abans de fer ús de l’immoble, i així una 
vegada més aconseguir l’eficàcia en la gestió dels 
recursos públics.

- S’articuli un sistema de coordinació entre 
l’empresa VIMUSA i el personal de Serveis Socials 
a efectes d’informar en tot moment els habitatges 
adjudicats i els que en restin desocupats per 
aconseguir maximitzar l’ús dels recursos públics.

L’altre expedient d’ofici obert pel Síndic durant 
l’any 2011, s’encapçala “VIMUSA i el procediment 
d’adjudicació dels habitatges de protecció 
oficial”, on va fer les recomanacions, que tot 
seguit es reprodueixen, arrel de les nombroses 
queixes rebudes per l’esmentat procediment 
(entre d’altres 2011SDGR00050, 2011SDGR0078, 
2009SDGR00133, 2010SDGR00083, 
2011SDGR00039, 2011SDGR00050) . El 
denominador comú de totes elles és: per 
una banda, les expectatives que es creen als 
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, 
els quals després d’haver-se inscrit al registre 
oportú, i haver aportat tots els documents 
necessaris requerits, entren al sorteig i en 
surten beneficiaris, però finalment se’ls denega 
l’habitatge, per manca de comprovació prèvia 
d’algunes circumstàncies, tot malgrat no haver 
patit cap canvi en les seves situacions personals 

ni econòmiques des de la seva inscripció fins al 
moment del sorteig. D’altra banda, el problema 
que es planteja té a veure amb la limitació que 
comporta, a l’hora d’accedir a un habitatge 
amb protecció oficial, el fet d’haver d’acreditar 
un mínim de dos anys de residència al municipi 
de Sabadell. Considerant les problemàtiques 
denunciades, el Síndic va recomanar a l’ens 
local el següent:

- En ares al dret a una bona administració, un 
esforç per part de l’Ajuntament de Sabadell a 
fi d’articular un sistema de comprovació de la 
documentació necessària per la inscripció al 
registre de sol·licitants d’habitatges de protecció 
oficial de Sabadell, que permetés, a priori, 
determinar aquelles persones que a l’inici del 
procés compleixen amb les exigències objectives 
i subjectives per a formar part del registre 
de sol·licitants, sens perjudici d’una darrera 
comprovació en el moment immediatament 
posterior al sorteig, el que permetria una 
inscripció amb l’absoluta seguretat d’estar 
complint efectivament amb les exigències legals. 
Aquest sistema permetria evitar frustracions, 
i s’aconseguiria una millora en l’eficiència i 
utilitat del funcionament del registre, així com 
una adequada gestió del parc d’habitatges amb 
protecció oficial, i en definitiva, el compliment 
amb les expectatives del dret a una bona 
administració. 

- S’editi un tríptic informatiu de tot el procés 
d’adjudicació d’habitatges, des de la inscripció 
al registre de sol·licitants fins a l’adjudicació 
definitiva, indicant clarament els requisits 
objectius i subjectius exigibles i el funcionament 
del sorteig, de forma clara i entenedora. 
Informació que permeti deixar ben clar als 
potencials adjudicataris que la condició jurídica 
d’afavorit resultant del sorteig públic atorga 
únicament una expectativa de dret (subjecte al 
compliment real i efectiu dels requisits), de forma 
que els ciutadans i ciutadanes en cap moment 
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puguin creure erròniament que ha estat afavorit 
pel sorteig.

- No s’exigeixi un mínim d’anys d’empadronament 
per accedir al Registre de sol·licitants d’habitatges 
de protecció oficial de Sabadell, i que en tot 
cas, aquest fet es tingui en compte com a criteri 
de puntuació quan l’adjudicació es realitzi pel 
sistema de baremació, però en cap cas que es 
consideri com un requisit d’accés que pugui 
excloure les persones que no porten un determinat 
temps de residència al municipi on es realitza la 
participació del procediment d’adjudicació.

A banda de les recomanacions, a continuació 
es reprodueixen els expedients d’aquelles 
queixes més significatives rebudes en temes 
d’habitatge, relacionades amb VIMUSA.

Empadronament i accés a l’habitatge 
protegit. Segons l’art. 95.3.a) de la Llei 18/2007, 
de 18 de desembre, del dret a l’habitatge, 
per a tenir dret a ésser inscrit en el Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial i, en tot cas, per a resultar adjudicatari 
o adjudicatària d’un habitatge amb protecció 
oficial, s’han de complir els procediments i els 
requisits que s’estableixin per reglament. En tot 
cas, la persona sol·licitant ha de residir en un 
municipi de Catalunya i acreditar-ho mitjançant 
el certificat d’empadronament corresponent. En 
el mateix sentit, l’art. 7.1.c) del Decret 106/2009, 
de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de 
Sol.licitants d’habitatges amb Protecció Oficial 
de Catalunya i els procediments d’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial, per 
a poder ser inscrit en l’esmentat registre 
s’ha de residir en un municipi de Catalunya. 
La residència, continua l’esmentat article, 
s’acredita mitjançant l’empadronament i és 
exigible, com a mínim, a la persona sol.licitant 
de la inscripció. El Reglament del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial 
de Sabadell afegeix, en l’art. 7.1.c), el requisit 
de residir i estar empadronat a la ciutat de 

Sabadell durant els dos anys, com a mínim, 
immediatament anteriors a la sol·licitud. A 
més, en l’Annex A del mateix reglament, que 
defineix les Tipologies d’Habitatges, respecte 
els habitatges amb protecció oficial en règim 
especial, règim general i règim concertat, 
destinats a venda, s’estableix, en l’apartat 
d), com a requisit per poder-hi accedir, que 
s’acrediti, mitjançant el padró municipal, d’una 
residència continuada a Sabadell durant 4 anys 
immediatament anteriors a la data d’inici del 
termini de presentació de sol·licituds. Per tant, 
tota la normativa invocada és clara i inequívoca, 
i estableix l’empadronament per acreditar la 
residencia en un municipi. El Padró no només 
és un mitjà lícit i comú d’acreditar la residència, 
sinó que és la seva finalitat.

Tant el Decret 106/09, com el Reglament de 
Sabadell estableixen que els requisits exigits 
per a ser inscrit al Registre s’han de complir 
efectivament en el moment de la presentació 
de la presentació de la sol·licitud d’inscripció, 
i mantenir-se al llarg de tot el seu període 
de vigència. També diuen que l’acreditació 
documental d’aquest compliment s’exigeix, 
amb caràcter general, un cop duts a terme els 
diversos processos d’adjudicació d’habitatges, 
a les persones que resultin adjudicatàries i a 
les que conformin les llistes d’espera, dins els 
terminis que s’estableixen. No obstant això, 
també diuen que els ajuntaments poden 
demanar aquesta acreditació de manera 
anticipada. L’art. 16 del Decret 106/09, quan 
es refereix a la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits que els sol·licitants 
han d’aportar, en l’apartat b) diu ‘certificat 
municipal d’empadronament, amb indicació de 
la data d’alta’. Segons l’art. 15 de la Llei  7/1985, 
de 2 d’abril, de bases de règim local, tota persona 
que viu a Espanya està obligada a inscriure’s al 
Padró del municipi en què resideix habitualment. 
És més, la condició de veí/ïna s’adquireix en el 
mateix moment en què t’inscrius en el Padró. 
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D’altra banda, segons l’art. 16 de la mateixa Llei, 
el Padró municipal és el registre administratiu 
on consten els veïns d’un municipi, i les seves 
dades constitueixen prova de la residència en 
el municipi i del domicili habitual en aquest. Els 
certificats que d’aquestes dades s’expedeixin 
tindran caràcter de document públic i fefaent 
per a tots els efectes administratius. L’art. 47 de 
la Constitució Espanyola estableix que tots els 
espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge 
digne i adequat. En aquest mateix sentit, els dret 
referits en l’àmbit de l’habitatge, proclamats a 
l’art. 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
És interessant, igualment, la transcripció d’una 
part de l’exposició de motius de la Llei 18/2007 
del dret a l’habitatge: ‘Interessa esmentar 
especialment la igualtat en l’accés i l’ocupació 
de l’habitatge, que reconeix el títol IV. Es parteix 
del dret a la igualtat reconegut pels articles 14 i 
9.2 de la Constitució i altres disposicions, entre 
les quals destaquen la Directiva 2000/78/CE del 
Consell, del 27 de novembre de 2000, relativa a 
l’establiment d’un marc general per a la igualtat 
de tractament en el treball i l’ocupació, i sobretot 
la Directiva 2000/43/CE del Consell, del 29 de juny 
de 2000, on s’estableix el principi d’igualtat de 
tracte de les persones independentment de llur 
origen racial o ètnic, que fa referència explícita 
a l’habitatge. Aquestes dues directives europees 
han estat objecte de transposició en els articles 
27 a 43 de la Llei de l’Estat 62/2003, del 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social. Amb aquest enfocament, 
s’estableix l’adopció de mesures per a lluitar 
contra la discriminació, algunes de les quals són 
ja directament impulsades per la norma, com en 
el cas de la inversió de la càrrega de la prova, ja 
establerta, per exemple, per l’article 20 de la Llei 
de l’Estat 51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat’. 

Per tant, el Reglament del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sabadell 

estableix de forma entenedora que per a poder 
accedir al Registre i, per a poder ser adjudicatari 
d’un habitatge de protecció oficial, cal que 
s’acrediti una residència ininterrompuda de 4 
anys immediatament anteriors a la presentació 
de la sol·licitud. Però, ni la Llei ni el Decret 106/09 
que la desenvolupa exigeixen un requisit de 
residència mínima, simplement exigeixen que 
es resideixi i s’estigui empadronat a Catalunya, 
a qualsevol municipi.  

El fet de requerir una residència mínima, 
acreditada mitjançant empadronament,  
per a poder accedir a un habitatge de 
protecció oficial, és considerat un requisit 
discriminatori i injust, que dificulta de 
manera injustificada l’accés i el dret a 
l’habitatge. 

Els ajuntaments podrien demanar als 
sol·licitants que acreditessin els requisits 
per a ser inscrits al Registre i per a poder ser 
adjudicatari d’habitatges de protecció oficial de 
manera anticipada, és a dir quan presenten les 
instàncies d’admissió al registre, no un cop duts 
a terme els diversos processos d’adjudicació 
d’habitatges. D’aquesta manera, s’evitaria que 
anessin al sorteig persones que no compleixen 
els requisits i, per tant, s’evitarien també 
reclamacions posteriors. Respecte el requisit 
de residència mínima acreditada mitjançant 
empadronament per accedir a l’habitatge 
de protecció oficial, el Síndic de Greuges de 
Catalunya, ja fa anys, que ve dient que no pot 
constituir una limitació al dret a l’habitatge: 
“Respecte a això, volem insistir novament en el fet 
que l’empadronament en un determinat municipi 
no pot constituir una limitació al dret de les 
persones a accedir a un habitatge amb protecció 
oficial, com s’ha constatat en les queixes rebudes. 
Cal tenir en compte que la creixent mobilitat 
de les persones, que cada cop més es desplacen 
diàriament des del municipi on resideixen fins al 
municipi on tenen el seu lloc de treball o d’estudi 
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i, en definitiva, el caràcter supralocal del dret a 
l’habitatge comporten que el fet de residir en un 
determinat municipi no hagi de ser considerat 
com un requisit sine qua non per accedir a un 
habitatge amb protecció pública. En tot cas, el 
fet de residir durant un període de temps en un 
determinat municipi podria ser tingut en compte 
com a criteri de puntuació quan l’adjudicació es 
realitzi pel sistema de baremació, però en cap 
cas pot ser considerat com un requisit d’accés 
que pugui excloure les persones no residents al 
municipi de la participació en el procediment 
d’adjudicació.”

Un cas il·lustratiu d’aquesta problemàtica, és 
l’expedient 2010SDGR0083, on un ciutadana 
adduïa que havia estat adjudicataria d’un 
habitatge de protecció oficial en venda 
de la promoció de ‘Can Puiggener-2’ però, 
posteriorment, Vimusa la va donar de baixa per 
no complir el requisit d’estar empadronat 4 anys 
ininterromputs a Sabadell. Segons l’esmentada 
senyora, demostrava a través d’ una acta 
notarial, que viu i resideix a Sabadell des de fa 
cinc anys. El Síndic de Greuges de Sabadell en 
el seu pronunciament, va considerar que tant 
la Llei, com el reglaments que la desenvolupen, 
i el Reglament de Sabadell estableixen que la 
manera d’acreditar la residència és mitjançant 
l’empadronament, la qual cosa no va quedar 
acreditat per la ciutadana, i la validesa d’una 
acta notarial per a demostrar la residència 
no sembla ser que sigui admesa, si tenim en 
compte el tenor de la normativa vigent, per 
tant es va desestimar el greuge. No obstant, 
va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que 
elimini el requisit de residència mínim de 4 
anys ininterromputs per a poder gaudir d’un 
habitatge de protecció oficial atès que, aquest sí 
que és un requisit creat ex novo pel reglament, 
que el converteix amb més restrictiu que la Llei 
i la seva normativa de desenvolupament que, 
tan sols exigeixen el residir i estar empadronat, 
sense ser necessari un període mínim. Així, 

es va estimar parcialment la queixa, per 
entendre que el requisit de residència de 4 
anys és discriminatori i injust, alhora que es 
va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que 
elimini l’esmentat requisit de residència mínima 
a Sabadell per a poder ser adjudicatari/a d’un 
habitatge de protecció i, concretament, a Vimusa, 
que sol·liciti la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits als sol·licitants abans 
d’inscriure’ls en el Registre, evitant, d’aquesta 
manera, que entrin a sorteig persones que no els 
compleixen. Cal dir que poc abans de tancar la 
memòria, l’Ajuntament de Sabadell, a través de 
VIMUSA, va informar al Síndic que acceptaven, 
reconeixien i recollirien les recomanacions 
fetes en aquest expedient i que en la proposta 
de modificació del Reglament del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge de Sabadell eliminarien 
l’element de la temporalitat en quan a la 
residència mínima; alhora també van informar 
que acceptaven la recomanació feta en quan al 
procediment d’inscripció al registre, per la qual 
l’acreditació de la documentació i l’adequació 
al requisits per inscriure’s a l’esmentat registre 
es demanarien en el moment de la inscripció al 
registre, i no a posteriori com s’ha fet fins ara.

Habitatge adequat o no adequat. Aquesta 
problemàtica, es va plantejar en el marc d’un 
expedient (2011SDGR00039) que reiterava la 
problemàtica en el procediment d’adjudicació 
dels habitatges, però donat que aquest 
extrem ja s’ha desgranat extensament en la 
recomanació d’ofici, es reprodueix només la 
recomanació que va fer el Síndic en relació a 
l’altre aspecte objecte de queixa. La ciutadana, 
va formular la seva sol·licitud per inscriure’s 
al Registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial i en aquesta sol·licitud, ja es 
comunicava que la comptava amb un habitatge 
de propietat. En la declaració sobre la necessitat 
d’habitatge presentada, es va deixar constància 
que la causa de sol·licitud de l’habitatge era 
“uns altres supòsits delimitats per la norma”, 
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i s’hi va adjuntar una instància annexa per 
justificar quines eren les causes al·legades, en 
concret, per un tema de salut mental que li 
impedia seguir vivint el l’habitatge que tenia en 
propietat. En cap cas, la senyora va comunicar 
que la vivenda fos estructuralment inadequada, 
ni que ella comptés amb problemes de 
mobilitat, sinó que el seu principal problema 
era una qüestió efectiva, motiu pel qual es 
considerava que l’immoble no era apte perquè 
ella hi continués vivint. El Decret 244/2005, de 
8 de novembre, d’actualització del Pla per al 
dret a l’habitatge 2004-2007, en el seu art. 15 
,apartat b),  recull que una de les condicions 
per accedir als habitatges amb protecció oficial 
és que els compradors o arrendataris dels 
habitatges no siguin titulars del ple domini o 
d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre 
habitatge, amb l’excepció del supòsit que 
estableix l’art. 21. No obstant, aquesta limitació 
no és aplicable en el supòsit d’adjudicació 
d’habitatges en règim de lloguer promoguts 
per promotors públics, a persones de més de 65 
anys, o persones amb mobilitat reduïda que no 
puguin adaptar el seu habitatge, sempre que 
l’habitatge del qual siguin propietaris sigui ofert 
a la xarxa de mediació per al lloguer social. En 
l’apartat de requisits específics de les bases per 
l’adjudicació dels habitatges als que pretenia 
accedir la ciutadana, fixava com a condició que 
l’edat del sol·licitant fos superior a 65 anys en el 
moment d’inici del procés d’adjudicació i en el 
cas de ser propietari, aquest hauria de ser “no 
adequat”, i la residència habitual i permanent 
l’haurà de posar a disposició de la xarxa de 
mediació i cessió a l’Oficina local d’habitatge 
durant l’estada a l’habitatge adjudicat, d’acord 
amb la normativa vigent. L’article 14 de la 
Constitució, determina que els espanyols són 
iguals davant la llei, sense que pugui prevaler 
cap discriminació per raó de naixença, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social. La valoració 

de l’habitatge com a “adequat” només té en 
compte criteris tècnics, tal i com es posa de 
manifest un l’informe elaborat per VIMUSA, i 
només es refereix a les característiques físiques, 
estructurals, d’habitabilitat i accessibilitat 
de l’habitatge; i en cap cas considera els 
problemes d’accessibilitat i habitabilitat que li 
suposa a la senyora el fet d’haver de viure sola 
en un habitatge on ha tingut vivències molt 
desgraciades. Per tot, el Síndic va estimar la 
queixa presentada ja que 

vulnerava el principi constitucional 
d’igualtat davant la llei, per menystenir una 
discapacitat mental (distímia, depressió major 
recurrent moderada, trastorn per ansietat i trets 
obsessivo-compulsius de personalitat), i no 
assimilar-la a una discapacitat física 

que suposaria la consideració d’habitatge no 
adequat, i per tant, donaria dret a l’accés a un 
habitatge. En aquesta línia va recomanar a 
l’Ajuntament de Sabadell, en primer lloc, que 
estudiés d’ofici i en detall el cas concret, tenint 
en compte les circumstàncies personals del 
cas i considerés l’assignació d’un habitatge 
amb protecció oficial en règim de lloguer de 
serveis; aplicant per analogia la consideració 
d’habitatge “no adequat” en supòsits que, com 
aquest, va quedar palès que no és habitable per 
la persona en concret atès que li agreuja les seves 
patologies, alhora que necessita d’un suport 
a domicili, com també es posa de manifest en 
l’informe mèdic presentat. I en segon terme, va 
recomanar que s’establissin uns criteris reglats, 
i no discrecionals, en quan a la consideració 
d’habitatge “no adequat”, no limitant només a 
aquesta consideració les discapacitats físiques; 
criteris que haurien d’atendre al veritable esperit 
i finalitat de l’adjudicació d’habitatges amb 
protecció oficial en règim de lloguer de serveis, 
que no és altre que promoure les condicions 
necessàries per garantir el ple exercici del dret 
a l’habitatge de totes les persones; 
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i es deixi al marge una aplicació mecànica 
i excloent de la normativa, sense entrar a 
valorar el cas concret. 

El Síndic també va suggerir que davant la manca 
de legitimació d’un arquitecte per valorar 
la consideració d’habitatge “adequat” o “ no 
adequat” per una persona en concret, es valori 
l’opció d’establir un sistema d’informes dual, 
és a dir, per una banda es confeccioni, a priori 
i com s’ha fet fins ara, un informe tècnic sobre 
l’adequació de l’habitatge en abstracte, en 
termes objectius per qualsevol persona, tenint 
en compte criteris sobre els que l’arquitecte 
pot entrar a valorar, com ara l’accessibilitat i 
habitabilitat en termes d’accés i construcció 
de l’edifici; i un altre informe confeccionat per 
personal tècnic qualificat (psicòlegs, psiquiatres) 
que pugui determinar si és adequat en termes 
subjectius per una persona en concret. VIMUSA, 
a través de l’Ajuntament de Sabadell, va 
acceptar finalment la recomanació que havia 
fet el Síndic, i a la vista dels informes clínics de 
la ciutadana va considerar que l’habitatge no 
era adequat, i per tant, es va reconsiderar el 
seu cas; a dia d’avui s’està a l’espera que li sigui 
adjudicat un immoble a canvi de donar el seu 
perquè sigui posat en lloguer.

Telefonia. A finals d’any, un grup de 300 veïns, 
a través del seu advocat, van presentar una 
queixa  (2011SDGR00149) adduint, que eren 
llogaters d’uns pisos de VIMUSA, i que no tenien 
línia telefònica als seus habitatges. Van posar de 
manifest que s’havien queixat a l’Ajuntament 
en reiterades ocasions però que després de 
més d’un any d’estar-hi vivint, encara no tenien 
cap connexió a la xarxa telefònica pública. 
El Síndic, va obrir expedient, i va sol·licitar 
informe a l’Ajuntament, del qual encara n’està 
a l’espera. Igualment va traslladar l’expedient al 
Defensor del Pueblo, atès que l’ens competent 
en aquesta matèria és la Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions i per la Societat de la 
Informació.

Sabadell Lloguer Social, SA. En el marc de 
l’expedient 2011SDGR00035 es va presentar 
a l’Oficina del Síndic de Greuges Municipal 
de Sabadell una ciutadana adduint els greus 
problemes de convivència amb determinats 
llogaters de l’edifici d’habitatges en els que 
vivia, titularitat de Sabadell Lloguer Social,SA. 
Denunciava que des del pis de dalt llençaven 
nombrosos objectes la qual cosa provocava 
situacions d’insalubritat. Va presentar la queixa 
a l’Oficina Local de l’Habitatge, però no en va 
obtenir resposta. Arran d’aquests conflictes de 
convivència, sol·licitava un canvi d’habitatge 
que no l’hi havien acceptat. El Síndic va estimar 
parcialment la queixa presentada. Ja que si bé 
és cert que no va poder demostrar els fets que 
denunciava ni que la resta de veïns estaven 
incomplint les seves obligacions contractuals; 
també és cert que l’empresa municipal 
tampoc va informar a la senyora quins eren els 
tràmits legals o quines proves podia aportar 
per poder intervenir de forma eficaç en el 
conflicte, ni va donar resposta a les diferents 
queixes presentades per la ciutadana. El Síndic 
va recomanar que la pròpia administració 
gestora del parc d’habitatges socials, obrís 
noves vies de diàleg, de solucions efectives, i 
d’intervenció eficaç en els possibles conflictes 
que sorgeixin entre llogaters o davant la 
pròpia administració gestora. Alhora també va 
recomanar que s’estudiés la situació actual de 
la veïna, i es valorés la possibilitat d’intercanviar 
el seu habitatge per un altre en les mateixes 
condicions actuals. En data 19 de gener de 2012, 
l’Ajuntament va comunicar a l’oficina del Síndic, 
que la recomanació havia estat acceptada i que 
en data 15 de setembre de 2011, la senyora ja 
va signar un nou contracte de lloguer.
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OFIDEUTE
Les administracions públiques, en el moment de 
crisi actual, tenen polítiques d’ajuts socials, i una 
forma de desenvolupar aquests polítiques d’ajut 
és a través del servei “Ofideute” que ofereixen 
habitualment informació i assessorament 
dirigida a les persones que no poden fer front  al 
pagament dels respectius préstecs hipotecaris. 
En aquest cas, l’Ajuntament de Sabadell ha 
integrat en l’estructura de l’Oficina d’Habitatge  
aquest servei, i a fi de donar resposta a algunes 
queixes que els ciutadans han fet al Síndic, es va 
obrir d’ofici l’expedient 2011SDGR00120, a fi de 
saber els mitjans amb que compte aquest servei, 
i  quines són les funcions que té atribuïdes. A 
data de tancament de la memòria, l’Oficina del 
Síndic encara no havia rebut el corresponent 
informe per poder valorar el servei i emetre, en 
el seu cas, recomanació.

MANTENIMENT VIA PUBLICA 
El Síndic, des d’aquí, vol deixar palès que el 
Departament de Manteniments de Via Pública, 
ha mostrat sempre la voluntat i disposició en la 
solució de les problemàtiques plantejades pel 
propi Síndic, la qual cosa demostra que és un 
Departament molt més sensible que d’altres 
amb la ciutadania, probablement degut al 
fet que també té un major contacte amb els 
ciutadans i ciutadanes de Sabadell en les seves 
tasques diàries.

Parcs i Jardins 
En aquesta Secció, la intervenció del Síndic 
va permetre solucionar totes les queixes dels 
ciutadans i ciutadanes. Queixes, totes elles, 

comunicades anteriorment a l’Ajuntament 
pels ciutadans però la manca de resposta i 
compliment en l’execució van motivar que el 
Síndic les hagués de supervisar. El Síndic insisteix 
en el dret dels ciutadans a que siguin contestades 
les queixes i demandes que presenten a 
l’Ajuntament, sigui quina sigui la forma de 
sol·licitud. Per tant, són queixes que evidencien 
manca al dret a una bona administració. A grans 
trets, les queixes de l’àmbit de  parcs i jardins 
versaven sobre les molèsties d’arbres a la via 
pública, tant per l’aixecament de les rajoles a 
causa de les arrels (2011SDGR00092) , com les 
molèsties a causa del pol·len (2011SDGR00058), 
o per les branques que malmetIen habitatges 
(2011SDGR00047). Com hem dit, totes les 
queixes van quedar resoltes amb la intervenció 
del Síndic.

Vialitat
El Síndic vol recordar, conforme l’article 25.2 
de la LRBRL, que entre les competències 
municipals destaca la pavimentació de les vies 
urbanes, un servei que en qualsevol cas és de 
prestació obligatòria conforme l’article 26 de 
l’esmentada llei. Per tant, l’Ajuntament té plenes 
responsabilitats en la reparació i conservació de 
les vies públiques i ha d’atendre les peticions 
dels ciutadans quan es denuncia l’existència 
d’un element en mal estat i ha de solucionar-
ho quan aquest pugui comportar algun perill 
(2009SDGR00073).  A data de tancament de 
la memòria, s’està pendent de rebre l’informe 
de l’Ajuntament, a fi que el Síndic elabori la 
resolució sobre la queixa d’un ciutadà per les  
dimensions i els desperfectes de la vorera del 
carrer Narcís Giralt, en el tram comprès entre 
el carrer Jardí i Lacy, que impedeixen el trànsit 
normal de les persones, i en especial de les que 
tenen la mobilitat reduïda (2011SDGR161).                                                      
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MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT 

Pel què fa referència a les queixes presentades 
a l’oficina del Síndic, parlar de la Secció de 
Mobilitat Trànsit i Transport, és sinònim, 
normalment, de parlar de les pilones.

El Síndic vol fer especial referència a tres queixes. 
En la primera d’elles, (2011SDGR00106) un 
ciutadà es queixava de que no podia fer ús del 
gual del que n’era titular perquè hi estacionaven 
vehicles constantment, en concret, en quatre 
franges horàries i cada dia ( a les 9, a les 13:00, 
a les 15:00 i a les 17:00) que coincidien amb les 
entrades i sortides de nens en una llar d’infants 
propera al seu domicili. Va exposar el seu cas a 
l’Ajuntament en nombroses ocasions però no 
havia obtingut cap resposta als seus tràmits. 
L’ordenança municipal de circulació de vianants 
i vehicles estableix en el seu article 48 que 
l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la 
via pública constitueix un ús comú especial de 
béns de domini públic, i està subjecte a llicència 
municipal, d’acord amb les especificacions 
d’aquesta Ordenança, l’Ordenança Municipal 
Reguladora de l’Edificació, l’Ordenança 
Municipal de Tramitació dels Expedients 
Urbanístics i d’Activitats, i d’altres que estiguin 
en vigor en el moment de la sol·licitud; i en 
el seu apartat 4 estableix que davant la zona 
senyalitzada dels locals amb llicència per a 
l’accés de vehicles no es podrà estacionar durant 
les hores autoritzades. I l’article 53 de la citada 
ordenança, contempla les obligacions pròpies 
del titular, les quals s’acomplien íntegrament 
per part del ciutadà que presentava la queixa. A 
l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest 
text legal, l’ Ajuntament de Sabadell estableix 
la taxa per l’entrada de vehicles a través de 
les voreres, per tant el pagament d’aquesta 

dóna dret a l’entrada i sortida de vehicles 
dels corresponents garatges, a través de la 
vorera. L’ordenança de circulació en l’article 26 
i en el 28 estableix la prohibició de la parada i 
l’estacionament de vehicles davant dels guals. 
I faculta, en virtut de l’article 42,  a la Policia 
Municipal, d’acord amb l’autorització atorgada 
per decret d’alcaldia número 4723 de 24 de 
maig de 2010, per retirar de la via pública, i 
traslladar al dipòsit municipal, el vehicle que 
es trobi en aquestes circumstàncies. El Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament 
de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat té com a finalitat garantir a 
les  persones  amb  mobilitat reduïda o qualsevol 
altra limitació  l’accessibilitat  i la utilització dels 
béns i serveis de la  societat  i també promoure 
la utilització d’ajudes tècniques  adequades   
que   permetin  millorar  la  qualitat  de  vida 
d’aquestes   persones,   mitjançant   l’establiment  
de  les mesures  de  foment  i  de  control  en  
el compliment de la normativa  adreçada  a  
suprimir i evitar qualsevol tipus de barrera o 
obstacle físic o sensorial. 

En aquest sentit, les pilones, col·locades a la 
via pública amb la finalitat d’evitar el pas 
o aparcament de vehicles podrien ser una 
barrera arquitectònica que s’hauria d’evitar 
al màxim en ares a la voluntat d’assolir 
l’objectiu d’una ciutat accessible, com he 
reiterat en vàries ocasions. 

No obstant, les circumstàncies concretes del 
cas, permeten la col·locació d’aquestes, sense 
constituir en cap cas una barrera arquitectònica 
ja que la seva col·locació s’ubicaria entre la 
calçada i el carril bici, i en cap cas anirien 
ubicades a la vorera. El Síndic va considerar que 
hi havia greuge i va recomanar a l’Ajuntament 
que a fi de 
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garantir el dret del ciutadà a poder accedir 
al seu gual, 

procedís a la col·locació de les oportunes pilones 
en l’emplaçament indicat, ja que la intervenció 
(més de 20 incidències) tant de la Policia 
Municipal com de la grua, no havien aconseguit 
la finalitat de dissuadir als conductors incívics, 
ni disminuir la problemàtica existent. Si el 
gual és una reserva de pas que l’administració 
concedeix, previ pagament d’una  taxa, i que 
dóna el dret a entrar i sortir sense obstacles, de 
casa seva amb el vehicle; 

l’administració, pel seu cantó, té l’obligació 
de prendre les mesures necessàries  per fer 
efectiu aquest dret que ha autoritzat, 

havent quedat palès que les dutes a terme fins 
ara no han estat suficients. En data 18 de gener 
de 2012, l’Ajuntament de Sabadell va informar 
al Síndic que atenent a la recomanació que 
aquest havia fet, es va optar per implantar dues 
pilones per protegir l’àmbit del gual del ciutadà 
que havia presentat la queixa.

En la segona queixa (2011SDGR00041) una 
veïna es queixava de les pilones situades en un 
tram del carrer de casa seva, ja que suposen una 
barrera arquitectònica que impedeixen l’accés 
del vehicles d’emergència al bloc de pisos on 
ella viu, en el qual hi viuen persones d’avançada 
edat i algunes amb discapacitats físiques, 
com el seu marit. L’article 9 de la Constitució 
Espanyola exigeix als poders públics garantir 
el màxim benestar de vida a tots els ciutadans, 
facilitant al seu torn la seva participació en la 
vida política, econòmica, cultural i social. Així 
mateix, la Constitució, en el seu article 49, tenint 
en compte l’existència en la nostra societat d’un 
cercle considerable de ciutadans que tenen 
algun tipus de discapacitat física, psíquica o 
sensorial, preconitza una política de previsió i 
integració d’aquestes persones. D’altra banda, 
l’article 148.1.3r. i 20è. del Text Constitucional 

atribueix a les Comunitats Autònomes la 
competència en matèria d’ordenació del territori, 
urbanisme, habitatge i en matèria d’assistència 
social. En virtut d’aquestes competències la  
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
a l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques de Catalunya, desenvolupada 
per Decret 135/1995, de 24 de març, estableix 
la normativa que garanteix, en major o 
menor mesura, l’accessibilitat a les ciutats, les 
edificacions, el transport i la comunicació, sent 
la normativa bàsica sobre aquest tema. El Síndic 
vol posar de manifest, com ha fet en reiterades 
ocasions, i en especial a la Memòria de l’any 
2007, que la problemàtica de les pilones és difícil 
de solucionar, ja que manca una normativa 
específica que estableixi els supòsits en que 
aquestes s’han de col·locar, les mesures que han 
de tenir així com la  forma evidencien que es 
tracta d’activitat discrecional de l’administració. 
El Síndic considera que no és recomanable la 
col·locació de pilones atès que constitueixen 
un obstacle a la via pública, i més per aquelles 
persones amb mobilitat reduïda, i en el supòsit 
concret són un parany que impedeixen l’accés 
dels vehicles d’emergència als habitatges del 
carrer, els quals malauradament han de ser 
usats, en freqüència per veïns amb discapacitats 
físiques importants. El Síndic és conscient que 
en el seu dia les pilones van col·locar-se per 
prioritzar els vianants per damunt dels vehicles, 
impedint que aquests aparquessin o invaissin 
les voreres, 

però precisament perquè cal prioritzar les 
persones per damunt de tot, les pilones 
haurien de ser una mesura excepcional. 

Per tot, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament 
de Sabadell la supressió de les pilones situades 
a l’emplaçament indicat, 

i la regulació d’aquests elements 
arquitectònics a través de l’ordenança 
municipal, 
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que permetin eliminar la possible discrecionalitat 
en la seva ubicació per part de l’Administració. 
I en qualsevol cas, si l’ens local considerava 
que aquestes eren la única forma de garantir la 
seguretat dels vianants, que s’optés pel sistema 
de pilones hidràuliques, que permetria als 
veïns, obrir i tancar l’accés al carrer amb total 
garantia i comoditat. L’Ajuntament de Sabadell 
en data 7 de febrer de 2012 va comunicar que 
acceptaven parcialment la recomanació.

Finalment, la tercera queixa (2010SDGR00106) 
que el Síndic vol destacar i que no tracta 
de pilones, versa sobre la sol·licitud que 
una ciutadana va fer a l’Ajuntament a fi que 
instal·lés dispositius sonors per a invidents a 
dos semàfors, i després d’un any encara no 
n’havia obtingut resposta. Després de demanar 
l’oportú informe a l’Ajuntament, aquest va 
informar que la instal·lació estava prevista, i poc 
temps després aquesta es va efectuar, quedant 
l’expedient resolt en tràmit. No obstant això, i 
tenint en compte les dificultats afegides de les 
persones que es troben en aquesta situació, el 
Síndic va suggerir a l’Ajuntament, que dins els 
plans d’inversió municipal, es tingui en compte 
l’ampliació de rutes per a futures instal·lacions 
d’aquest sistema acústic per semàfors i així 
garantir i millorar la tranquil·litat i seguretat 
de les persones invidents i amb deficiències 
visuals.

POLICIA MUNICIPAL 

La Declaració Universal dels Drets Humans i la 
Carta del Drets Fonamentals de la Unió Europea  
reconeixen que tot individu té dret a la vida, a 
la llibertat i a la seguretat de la seva persona. 
La llibertat del ciutadà és un valor superior del 
nostre ordenament jurídic i tothom té dret a 
gaudir-ne, alhora que també tothom té dret 
a gaudir de la seguretat personal en la seva 

persona i els seus béns. A la força pública i als 
cossos de seguretat els correspon protegir una 
part important d’aquests drets.  

A grans trets podem dir que la majoria de 
queixes que ha rebut el Síndic es refereixen 
a multes per infracció de la circulació i 
estacionament de vehicles, i s’hi qüestiona 
freqüentment l’objectivitat de la denúncia i la 
prova de la conducta sancionable i també el fet 
de que els agents no tinguin en compte certes 
circumstàncies de civisme. El dret del ciutadà 
que condueix un vehicle està limitat pel dret 
a la seguretat física dels ciutadans vianants i 
dels conductors i ocupants dels altres vehicles. 
Per això aquest dret està molt reglamentat ja 
que s’ha de mantenir un equilibri amb altres 
béns jurídics protegibles, especialment el medi 
ambient, el paisatge urbà o la tranquil·litat. En 
concret, el marc jurídic d’aquests 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 juny, 
sobre mobilitat, desenvolupada per diferents 
decrets; i l’ordenança municipal de circulació. 

Existeix un gruix d’expedients, entre d’altres  
2008SDGR00118, 2008SDGR00133, que el 
Síndic va decidir resoldre estimant la queixa 
presentada. En aquests expedients, els quals 
qüestionaven el procediment sancionador així 
com la presumpció de veracitat dels agents 
per manca de proves, el Síndic es va veure 
forçat a resoldre’ls en aquest sentit ja que 
l’Ajuntament, transcorreguts fins a dos anys, no 
havia emès l’informe corresponent, la qual cosa 
ens confirma novament la vulneració del dret a 
una bona administració, que s’ha de garantir als 
ciutadans i ciutadanes. 

Presumpció d’innocència i presumpció 
de veracitat: la prova. La presumpció 
d’innocència és un dret fonamental recollit a 
l’article 24 de la Constitució, i que comporta un 
dret al reconeixement de la innocència mentre 
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no hi hagi una actitud o resultat probatori 
que actuï en contra d’aquesta presumpció, en 
retalli la força o arribi a destruir-la, constituint-
se 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, de forma que, d’acord amb la reiterada 
jurisprudència (STC 21/07/1998) qualsevol 
insuficiència en les proves s’ha de traduir 
en un pronunciament absolutori. També el 
Tribunal Suprem (STS 28/7/1990), en relació a 
aquest dret, ha entès que en el procediment 
administratiu sancionador no és l’imputat 
qui ha d’efectuar la prova negativa de la no-
comissió del fet imputat o de la inexistència 
del fet, sinó que és l’Administració qui ha de 
provar complidament les imputacions. Tal i com 
declara la sentència del Tribunal Constitucional 
76/1990, de 26 d’abril, 

la presumpció d’innocència regeix sense 
excepcions a l’ordenament sancionador 

i s’ha de respectar en la imposició de qualsevol 
sanció; la càrrega de la prova correspon  qui 
acusa sense que

ningú estigui obligat a provar la seva 
innocència; 

i qualsevol insuficiència en el resultat de les 
proves practicades ha de traduir-se en un 
pronunciament absolutori. Com reitera la 
Sentència del Tribunal Constitucional 76/1990, 
de 26 d’abril no pot suscitar cap dubte que 
la presumpció d’innocència regeix sense 
excepcions en l’ordenament sancionador i ha 
de ser respectada en la imposició de qualsevol 
sanció, siguin penals, administratives, doncs 
l’exercici del “ius puniendi” en les seves diverses 
manifestacions està condicionat per l’art. 24.2 
de la Constitució. 

En aquest sentit, la presumpció d’innocència 
comporta que la sanció estigui basada 
en actes o mitjans probatoris de càrrec o 
incriminadors de la conducta provada; que la 
càrrega de la prova correspon a qui acusa; 
que ningú està obligat a provar la seva 
innocència i que qualsevol insuficiència 
en el resultat de les proves practicades, 
lliurament valorades per l’òrgan sancionador, 
ha de traduir-se amb un pronunciament 
absolutori. 

És important recordar que l’agent de l’autoritat 
gaudeix, per imperi de la llei, de presumpció 
de veracitat, no obstant això, també té el deure 
d’aportar tots els elements probatoris que 
siguin possibles sobre els fets denunciats i les 
proves que en defensa dels respectius drets o 
interessos puguin senyalar o aportar els propis 
denunciats. L’article 14 del Reial Decret 320/1994 
de 23 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 les denúncies efectuades 
pels agents de l’autoritat encarregats de la 
vigilància del trànsit tindran valor probatori 
respecte dels fets denunciats, sense perjudici 
del deure d’aquests d’aportar tots els elements 
probatoris que siguin possibles sobre el fet 
denunciat i de les proves que en defensa dels 
respectius drets o interessos puguin senyalar 
o aportar els denunciats. Atenent a la doctrina 
jurisprudencial, entre altres STS 14/04/1990 
i STC 14/97, quan una denúncia sobre els 
fets sancionats es formula per un agent de 
l’autoritat encarregat del servei, la presumpció 
de legalitat i veracitat que l’acompanya és un 
principi que ha d’acatar-se ja que constitueix 
una garantia de l’acció administrativa, malgrat 
que no implica, en coordinació amb el principi 
constitucional de presumpció d’innocència, que 
els fets denunciats per un agent es considerin 
intangibles ja que la realitat dels mateixos pot 
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quedar desvirtuada mitjançant prova en contra 
o per manca de prova. 

Per tant, la facultat legal de denunciar les 
presumptes infraccions que tenen els agents, 
no implica la presumpció de veracitat sobre 
els fets que denunciïn, 

i menys quan aquests estan fora de servei, 
per tant el valor probatori només l’atribueixen 
els articles 137.3 de la llei 30/92 i 17.4 del RD 
13988/1993, als fets que s’haguessin fet constar 
per funcionaris públics en exercici de la seva 
activitat. L’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú, estableix que els fets 
constatats per funcionaris als que se’ls reconeix 
la condició d’autoritat, i que es formalitzin 
en document públic, observant els requisits 
legals necessaris, tindran valor probatori sens 
perjudici de les proves que en defensa dels 
respectius drets o interessos puguin senyalar 
o aportar els propis administrats. Cal doncs, 
que els agents provin les infraccions comeses 
pels ciutadans, sempre que això sigui possible, 
per exemple com ha proposat reiteradament 
el Síndic, mitjançant proves fotogràfiques, 
com a mesura per disminuir la conflictivitat en 
matèria de multes, afavorir l’eficàcia i l’eficiència 
i disminuir els errors o apreciacions subjectives. 

Alhora que cal que els agents intentin fer la 
notificació a l’acte sempre que això sigui 
possible per evitar qualsevol situació 
d’indefensi

Amb aquesta normativa com a teló de fons, 
la qual ha construït la base de les resolucions 
dictades pel Síndic, vol deixar constància 
d’algunes queixes rebudes que són exemples 
significatius de molts expedients tramitats 
per l’Oficina que ell representa. En el 
2011SDGR00122, una ciutadana es queixava 
de la sanció que li havia estat imposada per 
estacionar en doble fila sense conductor, doncs 
va realitzar una parada inferior als dos minuts 

per acompanyar el seu pare al metge i alhora a 
l’interior del vehicle hi havia deixat el seu fill al 
volant. El Síndic va estimar la queixa per la manca 
de notificació de la denúncia en el mateix acte, 
tema que es desglossa en l’apartat següent, però 
alhora perquè de la presumpta infracció per 
estacionar en doble fila, no s’aporta cap prova 
(com per exemple un foto amb la PDA) de que 
el vehicle estigués obstaculitzant la circulació 
o constituís un risc per la resta d’usuaris de la 
via, ni tampoc es fa constar les circumstàncies 
d’aquest entorpiment en la mateixa butlleta. La 
presumpció d’innocència no queda enervada 
per la presumpció de veracitat dels agents atès 
que la butlleta no reunia la mínima explicació 
dels fets i circumstàncies que envoltaven la 
infracció ni estava recolzada per cap prova. En 
aquest sentit el Síndic vol recordar des d’aquí 
que en data 18 de desembre de 2007, es va 
acceptar per part de l’Ajuntament de Sabadell 
la recomanació que la Institució va fer sobre la 
utilització de mitjans de prova, on s’informava 
per part de l’ens local que l’any següent, és a dir, 
al 2008, es posaria en marxa un projecte per tal 
que els agents utilitzessin una PDA en la tasca al 
carrer, la qual cosa, a data d’avui encara no s’ha 
traduït en una pràctica habitual que permeti 
dotar de més garanties el procediment. Per tant, 
el Síndic va recomanar l’anul·lació de la multa i 
el retorn del seu import, 

i que es provin les infraccions per part dels 
agents, no fent-se valer només del principi 
de veracitat, sinó amb mitjans de prova 

(com l’ús de les PDA) que permetin dotar de 
seguretat jurídica al procediment i virtualitat 
a la presumpció d’innocència i veracitat. Un 
altre exemple clar on el Síndic va recomanar el 
retorn de l’import pagat en concepte de taxa de 
grua municipal per estacionar el vehicle en un 
emplaçament que presumptament generava 
perill, és el 2011SDGR00015. El Síndic va 
recomanar la utilització d’altres mitjans de prova, 
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a banda de les actes i ratificacions dels agents de 
l’autoritat, a l’hora de sancionar les infraccions 
de trànsit i circulació, com és l’ús de les PDA 
mitjançant les quals els agents poden realitzar 
fotografies in situ i en directe del fet infractor 
constant-hi el dia i hora en què s’han comès; tot,  
en ares al principi de presumpció d’innocència, 
en ares a dotar de més transparència el procés 
sancionador, i agilitzar-lo i fer més eficaç i 
eficient la gestió de les sancions. En qualsevol 
cas, cal que l’Ajuntament provi les infraccions 
dels ciutadans, sempre que això sigui possible, 
i intenti fer la notificació a l’acte per evitar 
qualsevol situació d’indefensió, també és la 
recomanació que ha fet el Síndic en l’ expedient 
2011SDGR00010, on es va multar a una 
ciutadana per obstaculitzar pressumptament 
el trànsit sense que li fos notificada en l’acte, la 
qual va ser estimada pels motius ja esgrimits. En 
aquest supòsit l’agent va ordenar verbalment 
a la conductora que retirés el vehicle per tant 
no hi ha excusa possible per no denunciar-lo 
en el mateix acte, sigui en el mateix lloc on es 
trobava aturat el vehicle o donant les oportunes 
instruccions de què s’aturés en qualsevol espai 
lliure del mateix carrer per poder informar de la 
“presumpte infracció” i notificar a l’acte els fets 
que la fonamenten. És important recordar que 
l’agent de l’autoritat gaudeix, per imperi de la 
llei, de presumpció de veracitat, no obstant això, 
també té el deure d’aportar tots els elements 
provatoris que siguin possibles sobre els fets 
denunciats i les proves que en defensa dels 
respectius drets o interessos puguin senyalar 
o aportar els propis denunciats.  En el cas, no 
s’aportava cap prova de càrrec que justifiqués 
que el vehicle estava dificultant o impedint el 
gir d’un vehicle articulat i col·lapsant totalment 
la circulació, que és el motiu pel qual ha estat 
sancionada. Si a més a més de no aportar 
cap prova de la presumpta infracció, la qual 
cosa s’hauria pogut fer, ja que actualment els 
agents estan dotats de PDAs,  li afegim que  
la situació que es descriu en la multa no es 

considera suficient, el Síndic va recomanar el 
sobreseïment de l’expedient i l’arxiu i anul·lació 
definitiu de les actuacions efectuades. El dia 17 
de gener de 2012, l’Oficina del Síndic va rebre 
l’acceptació de la recomanació que havia fet el 
Síndic, respecte l’esmentat expedient, per part 
del ‘Ajuntament de Sabadell.

El Síndic vol destacar un expedient 
(2011SDGR00060) presentat per un ciutadà 
disconforme amb la sanció imposada per un 
multa que aquest afirma no haver comès, 
imposada per un agent fora de servei. Atenent 
a la doctrina jurisprudencial, entre altres STS 
14/04/1990 i STC 14/97, quan una denúncia sobre 
els fets sancionats es formula per un agent de 
l’autoritat encarregada del servei, la presumpció 
de legalitat i veracitat que l’acompanya és un 
principi que ha d’acatar-se ja que constitueix 
un garantia de l’acció administrativa, malgrat 
que no implica, en coordinació amb el principi 
constitucional de presumpció d’innocència, que 
els fets denunciats per un agent es considerin 
intangibles ja que la realitat dels mateixos pot 
quedat desvirtuada mitjançant prova en contra 
o per manca de prova. Però en el cas concret, 
la denúncia de l’agent no té la força probatòria 
prevista a l’article 14 esmentat, ja que aquest va 
observar els fets quan es trobava fora de servei, 
i per tant no queda enervada la presumpció 
d’innocència, ja que la denúncia efectuada per 
un agent fóra de servei té la mateixa validesa 
legal com la que presentés qualsevol ciutadà. 
Per tant, la facultat legal de denunciar les 
presumptes infraccions que tenen els agents, 
no implica la presumpció de veracitat sobre 
els fets que denunciïn, i menys quan aquests 
estan fora de servei, per tant el valor probatori 
només l’atribueixen els articles 137.3 de la llei 
30/92 i 17.4 del RD 13988/1993, als fets que 
s’haguessin constat per funcionaris públics en 
exercici de la seva activitat, i  no podem estendre 
la presumpció de veracitat al contingut d’una 
denúncia de qui actuava com a mer ciutadà, 
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sense que ni tant sols consti en l’expedient 
sancionador l’informe del denunciant en el que 
s’hagués ratificat en la denúncia formulada.  
Per tot l’esmentat, el Síndic va recomanar 
l’Ajuntament de Sabadell l’anul·lació de la 
multa i el retorn del seu import ja que no s’ha 
ajustat a dret la imposició de la mateixa, ja que 
manca la prova de càrrec suficient per inculpar i 
sancionar el presumpte infractor i que s’atengui 
al procediment legalment establert en la 
imposició de sancions, i en especial pel què 
fa referència a la fase probatòria on la sanció 
es fonamenta única i exclusivament en una 
declaració de funcionaris, agents de l’autoritat, 
fora de servei; considerant que cal ser curosos ja 
que l’agent actuava com a un ciutadà més.

En l’expedient 2010SDGR00061, el Síndic va 
desestimar el greuge on el ciutadà adduïa la 
seva disconformitat per una multa imposada, 
al seu parer, de forma errònia, per saltar-se el 
semàfor en vermell. Després d’estudiar el seu 
cas, el Síndic va considerar que no hi havia 
greuge atès que, tal i com estableix la llei i la 
jurisprudència, en aquells casos en que l’agent 
comprova els fets personalment i es ratifica en 
el procediment sancionador, aquesta ratificació 
té valor probatori. Alhora, en aquest cas, el 
presumpte infractor no va poder aportar cap 
prova per desvirtuar el procediment de l’agent  
i la denúncia es va notificar correctament 
complint amb els requisits de l’article 6 del 
RPST en relació al contingut de les denúncies. 
Davant d’això,  i tenint en compte el valor 
probatori dels “fets constatats personalment” 
pels funcionaris amb consideració d’agents de 
l’autoritat formalitzats en document públic, 
i a la vista que no es va poder aportar cap 
prova en defensa dels seus respectius drets 
o interessos, el Síndic va haver de desestimar 
la seva reclamació per manca d’arguments i 
de proves que desvirtuessin els fets que se li 
imputaven. No obstant, vol manifestar que la 
llei no sempre contempla amb justícia i equitat 

aquelles situacions en que la prova dels fets 
resulta diabòlica, ja que  demostrar si és cert 
o no que un conductor s’ha saltat o no un 
semàfor en vermell, és una tasca difícil, per no 
dir impossible. En el mateix sentit, el Síndic va 
resoldre l’expedient 2011SDGR00077, on una 
ciutadana també mostrava la disconformitat 
per la multa imposada per saltar-se un 
semàfor en vermell, quan l’agent no havia vist 
personalment la infracció, però es podia deduir 
que aquesta s’havia comès per la programació 
de la resta de semàfors. El Síndic davant casos 
com aquests, ha de resoldre considerant que 
no hi ha greuge perquè així ho han establert 
la llei i la jurisprudència, malgrat la dificultat 
d’aportar les proves necessàries per enervar 
la presumpta culpabilitat. També l’expedient 
2011SDGR00032, va quedar resolt en aquest 
sentit, on una ciutadana es queixava per una 
multa per no respectar una senyal d’stop on 
adduïa que l’agent li havia donat prioritat de 
pas, per la qual cosa no havia realitzat la parada; 
havent de desestimar la reclamació per manca 
d’arguments i proves que desvirtuessin els fets 
que se li imputaven.

Notificació del procediment sancionador. 
De conformitat amb l’article 10 RD 320/1994 
les denúncies es notificaran a l’acte i només 
per raons justificades, que hauran de constar 
en les pròpies denúncies, es podran notificar 
amb posterioritat; article que afegeix que les 
denúncies no seran vàlides quan no hi constin 
les causes concretes i específiques per les quals 
no es va poder detenir el vehicle. L’art. 77 del 
RDL 339/90, de 2 de març, pel que s’aprova el 
Text Articulat de la Llei de Tràfic, circulació de 
vehicles a Motor i Seguretat Vial disposa que 
com a norma general, les denúncies de caràcter 
obligatori, formulades pels agents de l’autoritat, 
es notificaran a l’acte als denunciats, fent constar 
les dades a què fa referència l’art. 75 del mateix 
text legal, i sols per causes justificades que 
hauran de constar en la pròpia denúncia, podrà 
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notificar-se amb posterioritat. Tal i com s’exposa 
en les sentències  TSJ País Vasc, 818/2000 de 
28 de setembre, això pressuposa que la regla 
general és l’obligació de notificar en l’acte les 
denúncies. L’art. 10 del Reglament regulador 
del procediment sancionador en matèria de 
trànsit estableix: ‘com a norma general, les 
denúncies de caràcter obligatori, realitzades 
pels agents de l’autoritat encarregats de la 
vigilància del trànsit, es notificaran a l’acte 
als denunciats, fent constar en las mateixes 
tots els requisits de l’art. 5 (identificació del 
vehicle, identitat del denunciat, si es coneix, 
relació circumstanciada del fet, expressió del 
lloc, data i hora i núm. d’identificació de l’agent 
de l’autoritat), així com que amb aquesta 
notificació s’entenen incoats els corresponents 
expedients i, en conseqüència, que disposen 
d’un termini de 15 dies per tal que al·leguin tot 
allò que consideren adient per a la seva defensa 
i proposin les proves que consideren oportunes. 
Per raons justificades que hauran de constar 
en les pròpies denuncies, aquestes es podran 
notificar amb posterioritat. 

Les denuncies realitzades pels agents 
de l’autoritat sense parar als denunciats 
no seran vàlides a menys que constin en 
aquestes i se’ls notifiqui les causes concretes 
i específiques per les quals no va ser possible 
detenir el vehicle’. 

En  l’expedient  2011SDGR00133, la queixa de la 
ciutadana era per dues sancions imposades el 
mateix dia i pels mateixos agents, en diferents 
hores, la primera per estacionar damunt la 
vorera quan ella mateixa convalescent d’una 
operació baixava del vehicle que conduïa el seu 
marit i la segona per estacionar en una zona 
destinada al pas de vianants quan el seu marit 
al trobar-se la parella d’agents que l’havien 
advertit que entorpia la circulació la primera 
vegada, va aturar el vehicle per preguntar-los si 
l’havien multat. Els agents no es van ratificar en 

les denúncies, elements indispensable perquè 
quedin provats els fets en el procediment 
sancionador en matèria de trànsit, quan els 
denunciats s’han oposat a les declaracions dels 
agents. Alhora cap de les dues denúncies va 
ser notificada a l’acte, tot i que està demostrat 
que l’agent i el marit de la senyora van estar 
parlant; alhora que en cap cas, els agents 
fixen els motius del per què no se li notifica la 
denúncia en el mateix acte. Per tot el Síndic 
va estimar el greuge en relació a la manca de 
notificació de la denúncia en el mateix acte en 
que presumptament es va cometre la infracció, 
malgrat que en ambdós casos el conductor 
s’hagués pogut fer càrrec de la denúncia, o 
moure el vehicle per impedir el presumpte 
entormpiment. Alhora, en les presumptes 
infraccions per estacionar el vehicle damunt la 
vorera, sobre el passeig o en zones destinades 
al pas de vianants, no s’aporta cap prova (com 
per exemple un foto amb la PDA) de que es 
vehicle estigués obstaculitzant la circulació 
o constituís un risc per la resta d’usuaris de la 
via, ni tampoc es fa constar les circumstàncies 
d’aquest entorpiment en la mateixa butlleta, 
així com la presumpció d’innocència no queda 
enervada per la presumpció de veracitat 
dels agents atès que la butlleta no reuneixi la 
mínima explicació dels fets i circumstàncies que 
envolten la infracció ni està recolzada per cap 
prova. Les denúncies, per tant no constituïen 
actes vàlids, de conformitat amb l’art. 134.3 de 
la Llei 30/92 amb relació amb l’art. 62.1.e) de la 
mateixa Llei, per poder incoar els corresponents 
procediments sancionadors per no complir 
l’art. 5 i 10 del RPST, és dir, el contingut mínim 
de les denúncies i el sistema de notificació. En 
conseqüència, va recomanar a l’Ajuntament 
de Sabadell l’anul·lació de les dues multes 
imposades i el retorn dels imports.

Com a expedient il·lustratiu, es destaca el  
2011SDGR00006. En aquest cas, la queixa 
al·legava la injustícia d’una multa en tant que 
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el senyor no es trobava a Sabadell quan li van 
imposar la mateixa, alhora que l’Ajuntament 
mai li havia notificat la multa ni havia resolt 
expressament  cap dels recursos presentats 
quan va rebre una carta de pagament i un avís 
d’embargament. Es va estimar la queixa ja que 
la manca de notificació a l’acte de la infracció 
provoca una indefensió clara al denunciat, el 
qual va quedar totalment desprotegit, sense 
poder utilitzar cap mitjà de defensa al seu favor. 
Quant a l’aportació de la prova per la persona 
denunciada (va acreditar que es trobava a una 
altra ciutat i que el seu vehicle estava parat), 
s’ha de tenir en compte la potestat discrecional 
de l’Administració quant a la no admissió 
de la prova per tractar-se d’una aportació 
extemporània, però cal prendre en consideració 
que aquest fet afecta a la presumpció 
d’innocència de la persona interessada, la qual 
cosa, s’hauria de prioritzar per damunt de tot ja 
que si no s’ha aportat amb anterioritat ha estat 
per un desconeixement total del procediment 
sancionador incoat i no notificat personalment. 
El Síndic va recomanar a l’Ajuntament de 
Sabadell l’anul·lació de la multa interposada i el 
retorn de les quantitats que s’haguessin pogut 
fer efectives per aquest concepte.

En l’expedient 2010SDGR00053, la ciutadana 
es queixava per una multa rebuda per no 
portar el cinturó de seguretat que segons 
ella, no era cert. L’esmentada senyora al·lega 
que portava un xal a sobre i potser l’agent es 
va confondre, a més, assegura que no la van 
parar en el propi acte. Tot i que va quedar 
acreditat que no es va poder parar el vehicle 
perquè l’agent  estava realitzant tasques en un 
punt fix de circulació, no es va complir amb el 
segon dels requisits, i que és que es notifiquin 
aquestes causes concretes i específiques al 
denunciat. D’aquesta manera, 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, la qual cosa no es va 

fer, incomplint l’article 10 del RD 320/1994, i 
comportant la invalidesa de la denúncia. D’altra 
banda, l’esmentat reglament i la jurisprudència 
estableixen que per tal que les causes que es 
fan constar a la denúncia siguin acceptables, i 
no la invalidin. cal que siguin causes concretes i 
específiques, no valent expressions genèriques 
com la que consta en aquest cas (‘No se puede 
identificar al conductor por estar este agente 
realizando un punto fijo circulación’). Així, per 
tal que fos vàlida, caldria que s’especifiqués, per 
exemple, les tasques que s’estaven fent, el punt 
concret de circulació on s’estaven fent, l’ordre 
d’encomanda de fer-les... (jurisprudència: STSJ 
València 560/1998, de 28 de maig; STSJ País 
Basc 818/2000, de 28 setembre, entre d’altres). 
El Síndic va considerar la multa, nul·la de ple dret 
per no complir amb el procediment legalment 
establert, de conformitat amb l’art. 62.1.e) de 
la Llei 30/92. i va recomanar  l’anul·lació de la 
mateixa i el retorn de l’import pagat per aquest 
concepte. 





Reflexions finals
QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
“No visc en una “fortalesa buida”, sinó en una plana tan oberta que pot semblar inaccessible.
Tinc molta menys complicació que les persones que us considereu normals.”

ÀNGEL RIVIÈRE
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En aquest darrer capítol, el Síndic formula les 
reflexions finals que s‘han nodrit de les queixes 
formulades pels ciutadans i ciutadanes, de les 
entrevistes i visites de proximitat pel territori de 
Sabadell, de les recomanacions a l’Ajuntament 
de Sabadell, així com les relacions amb el 
consistori i les entitats municipals. En aquest 
sentit, el Síndic vol posar de manifest que 
globalment l’Administració Local de Sabadell 
gaudeix de bona salut, malgrat haver-se 
detectat algunes problemàtiques concretes, 
que caldria millorar. 

Les decisions del Síndic no poden modificar les 
resolucions administratives, la qual cosa és lògic, 
en ares al principi de seguretat jurídica, però 
la seva intervenció ha de poder tenir efectes 
pràctics per la ciutadania, en concret durant el 
2011 el Síndic ha dut a terme 1051 atencions 
i assessoraments.  D’aquí que el Síndic emeti 
recomanacions i suggeriments a l’ens local 
que han de permetre detectar els problemes 
i millorar el seu  funcionament des d’un punt 
de vista neutral, objectiu, i sempre motivat, 
com així ho evidencien les 54 recomanacions 
d’enguany. En cap cas,  constitueixen un atac 
concret contra cap Secció o Servei municipal, 
ni persona. Alguns serveis de l’Ajuntament 
poden veure al Síndic com un enemic, més que 
no pas com una Institució observadora  que 
ha de vetllar per evitar possibles disfuncions 
del sistema. En aquest sentit el Síndic és de la 
opinió que caldria que els serveis utilitzessin la 
informació que es proporciona amb l’informe 
que elabora el Síndic, i a través de les converses 
i treball diari amb ells, com una eina per millorar 
cadascun dels Departaments en concret, la 
qual cosa es traduiria en una millora global de 
tota l’Administració. Perquè és precisament cap 
aquí on ha d’anar l’Administració, a garantir 
el dret a una bona administració. Un dret 
que no només es constitueix com un principi 
rector sinó que és un dret dels ciutadans i 
ciutadanes. El dret dels ciutadans i ciutadanes 

a ser escoltats i l’obligació de l’administració a 
fer-ho, l’obligació de motivar les decisions que 
prengui, sense utilitzar la solució patològica del 
silenci administratiu, com a forma de terminació 
del procediment. De resoldre en temps i forma 
les al·legacions i recursos presentats, i el dret a 
obtenir-ne resposta. Una resposta, que en tot 
cas haurà de ser fonamentada i raonada, com 
un dret del ciutadà per a poder-se defensar i 
poder exercir la tutela judicial efectiva. 

Sobre aquests drets, el Síndic ha fet nombroses 
recomanacions a diferents Serveis de 
l’Ajuntament de Sabadell, però principalment, 
en destaquen, perquè es reiteren cada any, 
al  Servei d’Assessoria Jurídica, per l’excessiva 
dilació en la tramitació dels procediments de 
reclamació de responsabilitat patrimonial; i 
a la Secció de Multes per la manca d’activitat 
probatòria i fonamentació jurídica, ja que sovint 
la resolució del procediment sancionador es 
basa únicament en la presumpció de veracitat 
dels agents, sense constar en el procediment 
cap altra mitjà de prova, quan els agents de la 
Policia Municipal disposen d’aparells, com les 
PDAs que permetrien dotar de seguretat jurídica 
al procediment i virtualitat a la presumpció 
d’innocència. I en tot cas, el Síndic vol recordar 
que dins el procediment sancionador, s’ha de 
respectar el principi d’audiència del presumpte 
responsable, tenint en compte les al·legacions i 
mitjans de prova proposats, de forma que si no 
es respecten aquests principis es pot provocar 
la indefensió de l’administrat i, per tant, la 
nul·litat de l’acte sancionador.

A continuació, el Síndic vol posar de manifest 
les problemàtiques més rellevants que s’han 
detectat durant l’any 2011.

L’educació és un dret fonamental que està ben 
garantit a la nostra ciutat però s’ha evidenciat 
el descontent de moltes famílies a l’hora de 
triar l’escola pels seus fills i filles, ja que aquest 
fet entra sovint en conflicte amb l’obligació de 
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l’administració de garantir una escola per tots 
els ciutadans i ciutadanes.  En quan a l’altre gran 
tema que ha centrat molts esforços del Síndic 
en el marc de l’educació, és el dret d’accés i el 
frau en preinscripció escolar. El Síndic es mostra 
confiat, en que totes les actuacions dutes a 
terme donin el seu fruit, i que la instrucció que 
preveu dictar el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya eviti més fraus. 
D’aquesta forma el dictamen de l’Agència 
de Protecció de Dades, elaborada a petició 
del Síndic de Sabadell, ha permès obrir una 
escletxa en tot aquest procés de preinscripció, 
ja que considera que les dades contingues a 
l’expedient no són dades reservades, per la qual 
cosa es poden donar a conèixer i comprovar la 
veracitat de les dades aportades en el procés i 
dotar de major transparència i seguretat jurídica 
a tot el procés.

Els serveis funeraris, considerats serveis públics 
reservats, conforme la constitució (art.128.2) 
i la LRBRL art. 86, s’han de gestionar de forma 
especialment curosa donat que afecten, de 
forma especial, a la sensibilitat dels ciutadans i 
ciutadanes, els quals n’han de fer ús en moments 
difícils. L’any 2009, a la ciutat de Sabadell, aquest 
serveis van passar a ser gestionats de forma 
indirecta, per una empresa concessionària 
(Torra, SA). Aquest fet no pot suposar, en cap 
cas, una limitació dels drets i les garanties dels 
ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, el Síndic 
ha recomanat a l’Ajuntament que s’informi, a 
tots aquells ciutadans i ciutadanes que siguin 
titulars de concessions de sepultures amb dates 
d’inici de la concessió al segle XIX i principis del 
XX , del termini de finalització de la mateixa, ja 
que la ciutadania ha cregut durant anys que 
aquestes concessions eren a perpetuïtat. En cap 
cas les sepultures són un dret de propietat en 
favor dels titulars, sinó que són béns de domini 
públic, afectats a un servei públic i sotmesos 
a concessió. Per tant, ha de quedar clar que, 
tard o d’hora, les concessions finalitzaran, i la 

renovació estarà sotmesa al pagament de la taxa 
corresponent. El Síndic també ha recomanat a 
l’Ajuntament que a través d’ordenança reguli 
la possibilitat de renovar les concessions sobre 
sepultures tipus tomba, panteó o mausoleu per 
períodes inferiors als 50 anys, de forma que la 
taxa meritada sigui proporcional al temps de 
durada. Aquest fet s’ha planejat davant la queixa 
de ciutadans i ciutadanes d’edat avançada, 
que no preveuen tenir una esperança de vida 
tant llarga, que no tenen hereus directes, i han 
de renovar una concessió amb un període de 
vigència de 50 anys. El Síndic vol recordar a 
l’Ajuntament, l’article 23, de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost del règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques catalanes, que fa 
una referència explícita a uns serveis públics de 
qualitat.

Aquesta crisi tant ferotge que estem patint, 
no ha fet més que agreujar problemàtiques 
endèmiques de la nostra societat. Si bé les 
queixes rebudes a la Institució han oscil·lat de 
forma similar a altres anys, en la majoria de les 
àrees de govern, hi ha hagut un augment molt 
notable en temes de convivència, habitatge i 
llicències.  

En relació a l’habitatge, la crisi ha provocat 
l’abandó de moltes vivendes, ja sigui per 
empreses constructores que han deixat els 
treballs a mig fer, o per veïns que han deixat els 
immobles després que entitats bancàries els 
desnonessin, o per habitatges abandonats pels 
llogaters o propietaris que no han pogut fer front 
als deutes. En qualsevol cas, aquestes situacions 
han suposat que els habitatges contigus i els 
seus veïns en patissin les conseqüències: tant 
d’insalubritat, pudors, humitats, insectes, rates...
etc; com perquè alguns d’aquests habitatges 
s’han ocupat. El Síndic, remetent-se a la llei, 
considera que l’obligació dels ajuntaments 
és vetllar perquè els propietaris compleixin 
amb els seus deures legals de manteniment 
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dels habitatges, i en el cas que aquests no els 
duguin a terme, l’Ajuntament ha d’ordenar 
d’ofici l’execució de les actuacions necessàries, 
o procedir a l’execució subsidiària quan ha 
quedat palesa la manca de voluntat manifesta 
del propietari. Encara en el tema de l’habitatge, 
i en el context de les ocupacions, no podem 
oblidar aquells col·lectius més desafavorits de 
la societat que es veuen empesos a prendre 
la decisió d’ocupar finques deshabitades. Les 
relacions de veïnatge són un tema privat, 
que cal canalitzar per les vies de solució 
corresponents, però deixen de tenir aquest 
caràcter i adquireixen una dimensió pública 
quan els qui realitzen les ocupacions ho fan 
vulnerant la normativa vigent, i és precisament 
aquí, en les ocupacions que generen molèsties, 
en les que el Síndic va centrar l’objecte d’una 
de les actuacions d’ofici de l’any 2011. A través 
de la recomanació d’ofici, la Institució va 
posar un èmfasi especial en la necessitat que 
l’Ajuntament es valgui de les seves ordenances 
(especialment de sorolls i vibracions) i les faci 
complir, intervenint sempre, però especialment, 
quan sigui coneixedora que a l’interior dels 
habitatges ocupats s’hi duen activitats il·legals. 
El Síndic també va recomanar a l’Ajuntament 
que introdueixi mesures de formació als agents 
de policia que hagin de realitzar medicions, 
sonometries, o inspeccions d’ús d’aparells i 
normativa sectorial de sorolls i vibracions, a 
més de dotar-los d’eines i coneixement per a la 
resolució de conflictes socials, a fi de canviar la 
visió que la ciutadania té, de poca actuació per 
part de la Policia Municipal. 

Encara en el tema d’habitatge, l’empresa 
municipal VIMUSA ha centrat moltes queixes 
de l’Oficina del Síndic. D’aquí que el Síndic obrís 
dos expedients d’ofici, un pel procediment 
d’adjudicació dels habitatges, i l’altre pels 
criteris d’accés. El Síndic ha pogut constatar que 
la forma en que s’articula el procés d’adjudicació 
d’habitatges socials genera unes expectatives 

que no són reals als possibles adjudicataris 
dels immobles, ja que la comprovació de les 
condicions per accedir-hi no es fa a priori, amb 
la documentació que s’aporta, sinó al final quan 
s’ha celebrat un sorteig. Aquest fet genera 
moltes frustracions, i més en el context actual, 
ja que els ciutadans i ciutadanes se’ls anuncia 
que han estat adjudicataris provisionals 
d’un pis i un cop l’administració comprova 
la documentació que van aportar a l’inici del 
procediment, se’ls informa que no, perquè no 
compleixen determinades condicions. Per tant, 
en ares a la bona administració el Síndic va 
recomanar que les condicions per accedir als 
habitatges es comprovessin amb caràcter previ, 
i només entressin a sorteig aquelles persones 
que podien ser efectivament adjudicataris 
reals i no exponencials, com fins aleshores. El 
Síndic també va recomanar a l’Ajuntament,  en 
ares a la transparència i bona administració la 
publicació de tríptics informatius i entenedors 
de tot el procés. En relació a l’accés a l’habitatge 
protegit, el Síndic va fer una recomanació molt 
important, que va ser finalment acceptada 
per l’Ajuntament, on sol·licitava que anul·lés 
el requisit de residència mínima per poder 
accedir a un habitatge de protecció oficial, per 
considerar-ho discriminatori i injust, dificultant 
de manera injustificada l’accés i el dret a 
l’habitatge. 

Finalment ,el fil conductor de l’habitatge ens 
porta a parlar de l’impost sobre l’increment 
Valor Terrenys de Naturalesa Urbana, el què es 
coneix com la plusvàlua, i que és aquell impost 
municipal que es merita per la transmissió 
d’immobles. El Síndic es mostra satisfet amb 
la proposició aprovada per unanimitat per 
la Junta de Portaveus, a fi de sol·licitar al 
Govern de l’Estat la modificació de la Llei de 
les Hisendes Locals, que contempli l’exempció 
quan la transmissió es derivi d’un procés de 
dació en pagament, no obstant, considera que 
l’Ajuntament podria aplicar la bonificació del 
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fet imposable a l’espera que es dugui a terme 
l’esmentada la reforma legislativa.

En relació als temes de convivència, el Síndic 
també va obrir un expedient d’ofici, pel 
comportament i els hàbits de conducta de 
determinats veïns: sorolls a altes hores de la nit, 
fogueres i barbacoes al carrer, danys al mobiliari 
urbà, entre d’altres. En el mateix sentit que en 
el tema d’habitatge, el Síndic va recomanar 
a l’Ajuntament de Sabadell una actitud molt 
més contundent en l’aplicació efectiva de la 
norma reguladora de cadascun dels conflictes, 
utilitzant el poder atorgat legalment en matèria 
sancionadora als ens locals a fi efecte de 
sancionar aquest tipus d’infraccions, i no valent-
se de l’excusa que la imposició de les sancions 
no serà útil atès que els presumptes infractors 
no tenen capacitat econòmica. En tot cas, és la 
opinió del Síndic, que caldria crear un òrgan per 
donar solució a totes aquestes problemàtiques, 
un òrgan que englobés de forma transversal 
diferents serveis de l’Ajuntament, a fi que 
l’actuació fos més eficaç, vist que les actuals vies 
i canals de comunicació amb aquests col·lectius, 
no acaben de donar els seus fruits.

L’altre servei municipal que aglutina gran 
quantitat de queixes, ha estat el de Llicències. 
S’han obert molts expedients per queixes 
referides a  la Secció de Disciplina, en concret 
perquè no hi ha hagut una intervenció eficaç de 
l’administració en aquesta matèria, la qual cosa 
ha degenerat en problemes de convivència. Es 
tracta bàsicament, que davant la inexecució 
per part dels particulars de decrets que els 
imposen determinades actuacions, com 
la neteja de l’immoble, o la consolidació 
d’estructures, l’Ajuntament ha de superar el fet 
d’utilitzar només les multes coercitives com a 
única mesura d’execució forçosa i procedir a 
l’execució subsidiària  repercutint degudament 
les despeses originades. El Síndic vol recordar 
també, que la contaminació acústica, 

constitueix, dins la secció de Disciplina, una 
de les queixes més recurrents dels ciutadans 
i ciutadanes que es dirigeixen a la Institució 
que representa, i vol recordar des d’aquí a 
l’Ajuntament que, tal i com ha fet el TEDH i el TC, 
cal vetllar pel dret del descans dels veïns en el 
seu domicili.

El Síndic, tot i ser conscient dels malabars 
econòmics que ha de fer l’Ajuntament de 
Sabadell, demana un compromís polític per 
dotar amb garantia un sistema de serveis socials 
a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes, però 
especialment, d’ajuda als més febles, els que 
més pateixen, i que en  moments com aquests 
necessiten més recolzament que ningú. La 
crisi no pot servir d’excusa per oblidar aquells 
que sempre necessiten una atenció especial, 
i no només ara per la crisi econòmica. El 
Síndic vol, que per damunt dels diners, i del 
tema econòmic, l’Administració guiï la seva 
actuació en paràmetres socials, de forma que 
l’Administració planifiqui, organitzi, dirigeixi i 
controli els seus recursos a fi d’obtenir el màxim 
benefici social possible.

El Síndic des de la Institució de garantia que 
representa, i que està al servei de la ciutadania, 
defensant els ciutadans i ciutadanes així com els 
seus drets, recorda que una bona administració 
és aquella que es deixa supervisar, i subjecte 
a la legalitat i eficàcia, no reacciona enfront al 
ciutadà com un atac sinó que intenta resoldre 
el més just, ponderant els diferents interessos 
que entren en joc.

 





QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
 “No m’envaeixis excessivament. De vegades, les persones sou massa imprevisibles, massa 
sorolloses, massa estimulants. Respecta les distàncies que necessito, però sense deixar-me sol. 
El que faig no és contra tu. Quan tinc una rebequeria o em colpejo, si destrueixo alguna cosa o 
em moc en excés, quan m’és difícil atendre o fer el que em demanes, no estic tractant de fer-te 
mal. Ja que tinc un problema d’intencions, no m’atribueixis males intencions!.”uin tenir un sentit 
concret i desxifrable per a mi. No permetis que m’avorreixi o romangui inactiu”. 

ÀNGEL RIVIÈRE

Actuacions d’ofici
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ACTUACIÓ D’OFICI: VIMUSA I L’ACCÉS A UN HABITATGE DE FONS SOCIAL

Arran de les queixes rebudes a la Institució sobre la dificultat d’accedir a un habitatge de fons social 
a Sabadell, i en especial dels col·lectius més desfavorits, els quals tenen una dificultat afegida a l’hora 
d’accedir a un habitatge per raó de les condicions socioeconòmiques en què es troben, s’ha obert 
un expedient d’ofici.

La Constitució espanyola afirma el dret de tothom a un habitatge digne i adequat (art 47), i insta 
als poder públic a promoure les condicions per fer efectiu aquest dret. L’estatut d’Autonomia de 
Catalunya inclou, a banda dels citats principis rectors, l’obligació dels poders públics de facilitar 
l’accés a l’habitatge a partir de dues vies: la generació del sòl i la promoció d’habitatge públic protegit, 
amb una especial atenció als  col·lectius més necessitats (arts. 40.4 i 26). La Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge de Catalunya, 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. D’entre aquests tipus 
d’habitatges, a la població de Sabadell n’existeixen uns quants destinats a polítiques socials que 
cobreixen aquelles situacions socials més greus i fins i tot a aquelles situacions d’emergència social 
més flagrants. Durant la vigència del Pla d’habitatge local de Sabadell del 2002-2007 ja es van notar 
canvis importants en les demandes de la població en relació a l’habitatge, per la qual cosa, es van 
variar determinats criteris per a l’elaboració del nou Pla d’habitatge de 2008-2014. Ja en el període 
de redacció de l’actual Pla emergien uns nous perfils  degut als canvis experimentats durant aquests 
darrers anys, especialment degut a la nova conjuntura econòmica. 

La nostra ciutat, com la resta del món, està fortament condicionada per la difícil situació actual, 
que es concreta, entre d’altres, pels canvis en el mercat de treball  - experiències com l’atur i la 
flexibilització de les condicions de treball, sovint sinònims de precarietat -, pel mercat especulatiu 
de l’habitatge i els desnonaments freqüents; la qual cosa ha portat globalment a una situació que 
posa contra les cordes el sistema constitucional del dret a un habitatge digne. Si a la situació global, 
li sumen les causes particulars de cadascun dels ciutadans i ciutadanes que volen accedir a un 
habitatge protegit, és evident que l’administració ha d’adaptar-se a les noves necessitats i fer front 
a les noves situacions amb la responsabilitat deguda. Hi ha doncs una necessitat evident d’impulsar 
noves polítiques d’habitatge que tinguin en compte les noves situacions sorgides arrel de la situació 
econòmica actual, però sobretot, cal agilitzar els processos d’adjudicació d’habitatges protegits 
a fi d’ajustar els terminis a la gravetat i emergència que es cas requereixi. Les famílies que viuen 
situacions d’exclusió social i es troben en situacions socials greus o  d’emergències no poden estar 
subjectes a terminis dilatats en el procediment d’adjudicació d’aquests habitatges. 

Atès el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial a Sabadell, en 
relació al sistema d’adjudicació d’habitatges del Fons d’habitatge per emergències socials, l’Oficina 
d’Habitatge en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament valoraran la situació al·legada 
pel sol·licitant, i un cop instruït i valorat l’expedient serà remès a la Mesa de valoració, que és l’òrgan 
que ha d’emetre la proposta de resolució sobre l’adjudicació o la seva denegació. La Mesa d’habitatge 
social, és un òrgan col·legiat format per professionals i especialistes de diferents àmbits socials, per 
la qual cosa, hauria de ser  l’únic que entrés a valorar les situacions objectives i subjectives dels 
sol·licitants, i més tenint en compte que la informació i la documentació que s’utilitza per comprovar 
el compliment dels requisits és de caràcter confidencial. Per tant, la seva resolució hauria de ser 
vinculant a tots els efectes.  Pel què fa a la periodicitat de la convocatòria de la Mesa d’habitatge 
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Social, aquest no es fixa a la normativa però resulta imprescindible que s’articuli una fórmula perquè 
en casos de necessitat o urgència, o en èpoques d’especial tensió social, la Mesa es convoqui de 
forma extraordinària i urgent, i si cal immediata. 

S’ha constatar també l’ús de criteris limitadors del dret d’accés als habitatges de protecció oficial, els 
quals són susceptibles d’aplicació arbitrària ja que en cap cas es tracta de criteris regulats. Alguns 
d’aquests criteris són: haver estat ocupant un habitatge públic de forma il·legal; haver patit un 
desnonament d’habitatge públic; i, que l’acolliment familiar temporal no signifiqui que aquest es 
converteix en definitiu, entre d’altres.

En relació l’obligatorietat que se’ls imposa als adjudicataris d’aquest tipus d’habitatges a dipositar 
una fiança abans de començar a fer ús del mateix, resulta absurd que persones amb alt risc d’exclusió 
social, que han estat dictaminades prèviament com a persones en una situació greu o d’emergència 
social, se’ls exigeixin unes quantitats econòmiques que possiblement per la seva situació no poden 
fer front. Aquests diners actualment s’estan dipositant, majoritàriament amb diners públic, ja que 
és des de Serveis Socials que s’assumeix la despesa, restant-li a aquest servei capacitat econòmica 
per altres finalitats socials. Si l’objectiu final és pal·liar dificultats i situacions greus, amb aquesta 
exigència encara s’augmenta més el patiment d’aquestes persones, sense comptar amb l’absurditat 
d’aquesta mesura ja que es s’acaba realitzant una despesa a càrrec dels pressupostos municipals per 
dipositar-los a una empresa igualment de titularitat municipal.

Recomanacions del Síndic

S’actualitzin criteris d’accés a aquests habitatges a la realitat social actual, ja que la definició que fa el 
Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, de les situacions que es poden considerar 
situacions socials greus o d’emergència social, no contemplen moltes de les situacions actuals que 
presenten els usuaris atesos a Serveis Socials

Es doti a la Mesa de l’habitatge de la capacitat suficient perquè les seves propostes tinguin efectes 
vinculants i sols resti sotmesa a la signatura d’autorització de la Gerència de Vimusa com a sistema 
més àgil que l’actual, evitant una dilatació innecessària en el temps, donat que l’objectiu principal és 
donar una resposta urgent i una solució efectiva i eficaç a les persones que es troben en situacions 
límit. S’ha de garantir un estudi ajustat a la necessitat real de cada sol·licitant i s’ha d’articular un 
sistema de presa de decisions àgil i eficaç, amb totes les garanties i exigències legals, i finalment un 
respecte total i absolut al dret a la intimitat de les persones sol·licitants, adjudicatàries, o no.

Figurin  recollits  en  el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial tots els criteris 
d’accés o de denegació a l’habitatge social estiguin recollits en el reglament, atès que és necessari 
que en el cas d’usar pautes i criteris delimitadors d’aquest dret, aquests constin recollits en la 
normativa municipal dotant de transparència, publicitat i objectivat el procés d’adjudicació, minvant 
la discrecionalitat el màxim l’actuació municipal.

S’anul·li l’obligatorietat d’haver de dipositar una fiança abans de fer ús de l’immoble, i així una vegada 
més aconseguir l’eficàcia en la gestió dels recursos públics.

S’articuli un sistema de coordinació entre l’empresa VIMUSA i el personal de Serveis Socials a efectes 
d’informar en tot moment els habitatges adjudicats i els que en restin desocupats per aconseguir 
maximitzar l’ús dels recursos públics.

Sabadell, 10 d’octubre de 2011
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ACTUACIÓ D’OFICI: VIMUSA I EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL 

El Síndic municipal de Greuges de Sabadell ha rebut, durant els darrers anys, queixes sobre el 
procediment d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial, que realitza VIMUSA. El denominador 
comú de totes elles són: per una banda, les expectatives que es creen als sol·licitants d’habitatges 
de protecció oficial els quals després d’haver-se inscrit al registre oportú, haver aportat tots els 
documents necessaris requerits, entren al sorteig i en surten beneficiaris, però finalment se’ls denega 
l’habitatge, per manca de comprovació prèvia d’algunes circumstàncies, malgrat no haver patit cap 
canvi en les seves situacions personals ni econòmiques des de la seva inscripció fins al moment del 
sorteig;  d’altra banda el problema que es planteja té a veure amb la limitació que comporta, a l’hora 
d’accedir a un habitatge amb protecció oficial, el fet d’haver d’acreditar un mínim de dos anys de 
residència al municipi de Sabadell.

La Declaració Universal dels Drets Humans (arts. 22 i 25), la Constitució Espanyola (arts. 39 i 47) i 
l’Estatut d’Autonomia ( (15.2, 24,26, 42, i 47) coincideixen a afirmar el dret a disposar d’un habitatge 
digne i adequat, i insten els poder públics a promoure les condicions necessàries per aconseguir-ho. 
Així mateix la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a les ciutats afirma que les autoritats 
municipals han de vetllar pe l’existència d’una oferta adequada a l’habitatge, sense distinció del nivell 
d’ingressos, amb capacitat per acollir els sense sostre i amb estructures d’acollida que garanteixin la 
seguretat i la dignitat de les víctimes de violència de tot tipus.

En relació al primer bloc de denúncies, cal veure la normativa municipal, que a través del Reglament 
del registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de Sabadell, crea un registre amb la 
finalitat de millorar la prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges 
amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi, i es constitueix com l’ instrument 
legal per aconseguir un ús eficient dels recursos públics i una adequada gestió del parc d’habitatges 
amb protecció oficial, mitjançant un control públic eficient en la seva adjudicació i transmissió. 
En el seu art. número 3.3) estableix que les persones inscrites en el Registre tindran dret a optar a 
l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el 
mateix, i la inscripció, per si mateixa, no dóna lloc a cap altre dret ni suposa, en particular, l’adjudicació 
automàtica de cap habitatge. En el Registre, s’inscriuran totes les persones que complint els requisits 
generals i específics per a accedir a un habitatge de Protecció Oficial a la ciutat de Sabadell, sol·licitin 
la inscripció. L’art. 6 del mateix reglament, diu que es procedirà a fer la inscripció a aquelles persones 
que compleixin els requisits exigits en la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret  a l’habitatge i als 
exigits per l’art. 7 del mateix reglament per a ser inscrits com a potencials adjudicataris. En el cas del 
Reglament de Sabadell, així com la normativa que regula el Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció 
oficial, la declaració del compliment d’aquests requisits es fa a través d’una declaració responsable 
per part del sol·licitant, amb els efectes que regula l’art. 71 bis, de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions i Procediment Administratiu

És cert que tant el Reglament de Sabadell, com Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments 
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d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, estableixen que la verificació del compliment 
dels requisits per accedir a un habitatge de protecció oficial es realitzarà al final del procés, és a dir, 
un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d‘habitatges, procedint a la comprovació 
exhaustiva de les condicions que permeten l’accés, un cop aquesta adjudicació ja s’ha realitzat 
i, per tant, quan ja existeix un llistat amb els nom i cognoms de les persones que n’han resultat 
adjudicatàries. Precisament perquè la comprovació es realitza al final de procés, moltes d’aquestes 
persones no són les que acabaran fent gaudi de l’habitatge, atès que finalment se’ls denega per no 
complir amb algun dels requisits necessaris, i amb les expectatives que això els ha generat. Unit al 
fet anterior, i malgrat que els requisits a complir per la inscripció es detallen a la web municipal i a la 
informació que es facilita a les oficines de VIMUSA, certament, el vocabulari i els conceptes no són, 
sovint, tot l’entenedors que caldria, la qual cosa genera problemes als ciutadans i ciutadanes per 
valorar a priori i per se, si és compleixen els requisits exigits.  

Però no és menys cert també, que els ajuntaments també poden demanar aquesta acreditació de 
manera anticipada, la qual cosa evitaria les frustracions que es generen, produïdes tant per .. com 
per una interpretació errònia dels propis ciutadans i ciutadanes qui a priori creu tenir dret a l’accés 
quan de facto, amb la normativa a la ma, no és així; tot, en moments actuals on l’accés a l’habitatge 
està esdevenint un problema social de fons.  

En relació a la segona problemàtica posada de manifest al Síndic, en quan a l’exigència d’estar 
empadronat un temps determinat per a poder accedir al sorteig d’un habitatge de protecció 
oficial, apareix l’exigència de l’art. 7.1.c) del Reglament del Registre de Sol·licitant d’Habitatges 
amb protecció oficial, de residir i estar empadronat a la ciutat de Sabadell durant un mínim de dos 
anys, immediatament anteriors a la sol·licitud,  exigible com a mínim a la persona sol·licitant de 
la inscripció. L’aplicació rígida del requisit de residència habitual i permanent, priva d’atendre les 
necessitats personals mitjançant la mobilitat geogràfica la qual cosa pot comportar greuges en 
determinats col·lectius de persones. Cal tenir en compte que la creixent mobilitat de les persones o 
el caràcter supralocal del dret a l’habitatge comporten que el fet de residir en un determinat municipi 
no hagi de ser considerat com un requisits sine qua non (sense el qual no es pot) per accedir a un 
habitatge amb protecció pública. Això no obstant, en els casos en què l’Ajuntament vulgui establir 
requisits de vinculació amb el municipi per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial 
que promogui, la corporació local hauria de tenir en compte altres elements de vinculació amb el 
municipi que no hagin de ser únicament i exclusivament el criteri de la residència, de manera que es 
puguin tenir en compte també altres circumstàncies, com per exemple la situació del lloc de treball 
al municipi. Si observem els requisits que exigeix l’art. 7 del Reglament del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació regulats per 
Decret de 106/2009, de 19 de maig, sols s’exigeix el fet d’estar empadronat a qualsevol municipal de 
Catalunya sense l’exigència d’un termini concret en un lloc concret, amb la qual cosa l’exigència que 
es fa en el Reglament de Sabadell és fer un greuge comparatiu entre les persones que resideixen en 
els diversos indrets de Catalunya.
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Recomanació del Síndic

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha estimat acceptar les queixes d’aquells ciutadans que 
s’han dirigit a la Institució en relació a les problemàtiques exposades  per considerar-les suficientment 
motivades, i ha emès la següent recomanació a l’Ajuntament de Sabadell.

1. En ares al dret a una bona administració, un esforç per part de l’Ajuntament de Sabadell a fi 
d’articular un sistema de comprovació de la documentació necessària per la inscripció al registre 
de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de Sabadell, que permetés, a priori, determinar 
aquelles persones que a l’inici del procés compleixen amb les exigències objectives i subjectives per 
a formar part del registre de sol·licitants, sens perjudici d’una darrera comprovació en el moment 
immediatament posterior al sorteig, el que permetria una inscripció amb l’absoluta seguretat d’estar 
complint efectivament amb les exigències legals. Aquest sistema permetria evitar frustracions, 
i s’aconseguiria una millora en l’eficiència i utilitat del funcionament del registre, així com una 
adequada gestió del parc d’habitatges amb protecció oficial, i en definitiva, el compliment amb les 
expectatives del dret a una bona administració. 

2. S’editi un tríptic informatiu de tot el procés d’adjudicació d’habitatges, des de la inscripció al registre 
de sol·licitants fins a l’adjudicació definitiva, indicant clarament els requisits objectius i subjectius 
exigibles i el funcionament del sorteig, de forma clara i entenedora. Informació que permeti deixia 
ben clar als potencials adjudicataris que la condició jurídica d’afavorit resultant del sorteig públic 
atorga únicament una expectativa de dret (subjecte al compliment real i efectiu dels requisits), de 
forma que els ciutadans i ciutadanes en cap moment pugui creure erròniament que ha estat afavorit 
pel sorteig.

3. No s’exigeixi un mínim d’anys d’empadronament per accedir al Registre de sol·licitants d’habitatges 
de protecció oficial de Sabadell, i que en tot cas, aquest fet es tingui en compte com a criteri de 
puntuació quan l’adjudicació es realitzi pel sistema de baremació, però en cap cas que es consideri 
com un requisit d’accés que pugui excloure les persones que no porten un determinat temps de 
residència al municipi on es realitza la participació del procediment d’adjudicació.

Com a darrera pinzellada i relacionat amb tot l’exposat cal reflexionar sobre la gestió dels serveis 
públics locals a través de societats mercantils com el cas de VIMUSA. Certament, la legislació permet 
la prestació dels serveis com són la promoció i adjudicació d’habitatges a través de la gestió directa 
amb la finalitat d’obtenir una actuació més eficient des del punt de vista administratiu i financer, la 
qual cosa no ha de comportar una limitació de drets i garanties per part del ciutadà, que ha de poder 
fer valer els seus drets enfront aquestes empreses en les mateixes condicions d’igualtat que davant 
el mateix Ajuntament, amb el mateixos drets que li reconeix la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

Sabadell 10 d’octubre de 2011
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ACTUACIÓ D’OFICI: OCUPACIONS D’HABITATGES

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha rebut queixes sobre la intervenció de l’Administració 
en les relacions de veïnatge, especialment en els casos d’ocupacions. La difícil situació econòmica 
per la que estem travessant, l’especulació i la pressió immobiliària, han evidenciat les disfuncions 
del sistema actual en quan a polítiques públiques socials, per tant, abans de centrar-nos en el tema 
que ens ocupa, no vull menystenir l’altre cara del problema de les ocupacions, perquè no només les 
persones amb una certa ideologia reivindicativa sinó famílies senceres, s’han vist evocades a ocupar 
un espai que els serveixi d’habitatge, o almenys, que els doni aixopluc. En definitiva, en el context 
de les ocupacions no podem oblidar aquells col·lectius més desafavorits de la societat que es veuen 
empesos a prendre la decisió d’ocupar finques deshabitades. Sense perdre de vista les necessitats 
d’aquests col·lectius, la qual cosa necessitaria d’un altre estudi exhaustiu, és com pretenc abordar la 
problemàtica de la convivència que generen algunes ocupacions. En qualsevol cas, no qüestiono el 
fet de les ocupacions en sí, perquè la majoria no generen molèsties. Considero que les relacions de 
veïnatge són un tema privat, que cal canalitzar per les vies de solució corresponents, però deixen de 
tenir aquest caràcter i adquireixen una dimensió pública quan els qui realitzen les ocupacions ho fan 
vulnerant la normativa vigent, i és precisament aquí, en les ocupacions que generen molèsties, en 
les que centro l’objecte d’aquest actuació.

L’article 18 de la Constitució Espanyola en el seu apartat primer garanteix el dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en el seu apartat segon estableix la inviolabilitat 
del domicili en base al qual no es pot practicar cap entrada o escorcoll sense el consentiment del 
titular o resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant. Per tant, l’Ajuntament tot i que només 
pot entrar al domicili, per ordre judicial (563 Lecrim) o per delicte flagrant, sí que té competència 
per intervenir quan els ocupes al igual que qualsevol veí i veïna, incompleixen l’ordenança ja sigui 
pels sorolls, seguretat o salubritat, entre d’altres, amb la imposició de les sancions que pertoquin. 
Es tracta d’un dret fonamental que implica una gran protecció i és el que determina l’aplicació de 
les normes jurídiques i les interpretacions que en fan els tribunals en algunes situacions d’ocupació. 
En aquesta mateixa línia, el Conveni Europeu per la Protecció dels Dret Humans i les Llibertats 
Fonaments, signat a Roma el 4 de novembre de 1950 i ratificat amb posterioritat per Espanya, disposa 
a l’article 8 que tota persona té dret al respecte a la seva vida privada i familiar, al seu domicili i la seva 
correspondència.

El segon dret constitucional que entra en joc en les ocupacions, és la propietat privada, regulada 
a l’article 33 de la Carta magna i afegeix que aquest dret està condicionat per la seva funció social. 
El Codi Civil estableix que la propietat és el dret de gaudir i disposar d’una cosa sense cap més 
limitació que les que la llei estableix, per tant, els propietaris poden exercir accions legals contra qui 
té o posseeix la costa per tal de reivindicar-la i que li sigui retornada. Aquest dret, malgrat no tenir la 
mateixa consideració que l’anterior, en tant que no és un dret fonamental, els poder públics n’han de 
promoure les condicions necessàries perquè les persones el puguin fer efectiu. 

Finalment, el darrer dret que configura el marc legal d’aquesta problemàtica, ve fixat a l’article 47 
de la Constitució i el vigent Estatut d’autonomia de Catalunya, que reconeix no només  el dret a 
un habitatge digne i adequat sinó que per parlar d’un ple reconeixement d’aquest dret cal que 
l’habitatge en qüestió disposi dels mínims requisits d’habitabilitat que estableix la normativa vigent.
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L’Ordenança Municipal sobre soroll i vibracions regula les relacions entre el veïnat, els sorolls i 
vibracions màximes permeses (annex II) i s’estableixen també les conseqüències i el procediment per 
sancionar aquelles actituds que contravinguin aquesta normativa. En relació als habitatges trobem 
l’Ordenança Municipal d’Edificació, a més de comptar amb normativa autonòmica la Llei del Dret a 
l’habitatge a Catalunya, 18/2007, 18 de juliol i el Decret 55/2009 sobre les normes d’habitabilitat, a 
través de les quals s’estableixen les condicions amb què ha de comptar un habitatge per considerar-
lo habitable i complir amb la seva funció social, a més de tractar aspectes com la sobreocupació dels 
habitatges i l’ infrahabitatge

En aquest context, és on apareixen les queixes d’aquells veïns i veïnes que conviuen porta a porta 
amb ocupes de finques veïnes i que veuen vulnerats els seus drets, abans mencionats, per les 
activitats diverses que aquests hi duen a terme. Cal dir que els conflictes de veïnaatge, motivats, 
com en els casos que ens ocupa, per festes, sorolls excessius en general i, especialment a altes hores 
de la nit, problemes de vibracions, brutícia i insalubritat als habitatges, entre d’altres, comporten la 
intervenció de l’Administració d’acord amb el que disposen les ordenances, encara que no sempre els 
resultats són els esperats. El problema rau en la dificultat d’aconseguir l’efectiva imposició de mesures 
sancionadores o correctores per part de l’Administració  a conductes que, com les esmentades, no 
estan subjectes a una activitat d’intervenció prèvia dels poders públics. Però en qualsevol cas, no ens 
podem quedar en aquest punt i amb aquesta excusa l’Ajuntament no pot deixar d’intervenir.

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha estimat acceptar les queixes d’aquells ciutadans i 
ciutadanes que s’han dirigit a la Institució en relació a les problemàtiques exposades per considerar-
les suficientment motivades, i he emès la següent recomanació a l’Ajuntament de Sabadell. 

1. L’Ajuntament ha d’intervenir quan uns veïns ja siguin, o no ocupes, causin molèsties de sorolls 
a d’altres veïns i veïnes, ja que existeix jurisprudència consagrada de considerar la contaminació 
acústica com un supòsit atemptatori del dret a la inviolabilitat del domicili, per la qual cosa caldria 
reforçar els mecanismes de compliment de les ordenances per fer efectiva la protecció d’aquest dret. 
Cal tenir present que, en una important i recent sentència del Tribunal Suprem, basada en dades 
de l’Organització Mundial de la Salut, s’afirma que l’exposició reiterada no permanent durant un 
període no necessàriament superior a 9 mesos, limitada als caps de setmana, com també l’exposició 
a nivells de soroll entre 30 i 40 DBA durant 4 nits seguides, pot causar afectacions de tipus psicològic, 
trastorns en el somni, despertars primerencs, estat de fatiga, cansament, irritabilitat, disminució de 
l’atenció i concentració, i es pot arribar a tenir brots psicòtics o a l’aparició de símptomes vegetatius 
com ara taquicàrdies, hipertèrmies, hiperfàgia, cefalàlgies, gastràlgies, i increment de la sensació 
de fam. Les conseqüències anteriors són encara més greus en el cas dels nens, als quals pot produir 
trastorns en la conducta. 

No hem d’oblidar que l’article 19 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions preveu que els veïns 
i veïnes han d’evitar molestar els altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb tancaments de 
porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos 
o altres conductes similars. Entre les 21 hores de la nit i les 8 hores del matí següent no és permès 
l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions de materials o canvi de 
mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè. I en l’apartat segon l’article 
estableix que amb la finalitat de preservar la convivència pacífica i les relacions futures de veïnatge, el 
respecte i la tolerància mútua, s’oferirà a les parts en conflicte la possibilitat d’acollir-se a un procés de 
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mediació a través del Servei de Mediació Comunitària municipal, a fi que resolguin les seves diferències 
mitjançant acords i solucions satisfactòries per a totes les parts. Però quan això no sigui possible, és 
evident que la mateixa ordenança fixa el règim sancionador aplicable, de forma que en el propi article 
31 preveu que les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents, per tal 
de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s’escau, a la incoació de l’expedient sancionador 
corresponent, i s’han de notificar als denunciants les resolucions que s’adoptin. La denúncia, verbal 
o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin 
realitzar la comprovació corresponent. La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta 
Ordenança correspon, entre d’altres a la persona propietària del focus emissor o la persona causant 
del soroll en la resta de supòsits. De forma que amb totes aquestes eines l’Ajuntament pot actuar 
perfectament quan es sobrepassin els nivells d’emissió previstos a l’ordenança.

2. L’Ajuntament, igualment, i en el mateix sentit, ha d’intervenir quan l’entrada en una finca pot 
comportar problemes de seguretat a les persones, o manca la salubritat, ja que en el moment que 
es vulneri l’ordenança municipal d’edificació o qualsevol altre, està facultat per actuar. L’article 189 
del DL 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 i, alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments de vetllar 
perquè els propietaris compleixin amb els seus drets legals i puguin ordenar d’ofici o a sol·licitud 
de la part interessada l’execució de les obres de conservació necessàries. Davant la resistència de 
la persona obligada a complir el contingut d’un acte administratiu, l’Administració pot dur-lo a la 
pràctica, per qualsevol dels mitjans d’execució forçosa previstos a l’ordenament jurídic, complint 
els requisits establerts. L’article 95 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, preveu que les administracions 
públiques, per mitjà des seus òrgans competents en cada cas, 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. 
L’Administració pública ha d’efectuar l’execució forçosa per qualsevol dels mitjans, previstos a l’article 
96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: constrenyiment sobre el patrimoni, execució subsidiària, 
multa coercitiva i compulsió sobre les persones. En qualsevol cas, en la tria per part de l’Administració 
d’un mitjà d’execució forçosa o un altre, s’han de respectar els principis de proporcionalitat, i: si són 
diversos els mitjans d’execució admissibles, s’ha d’elegir el menys restrictiu de la llibertat individual. 
Quan la llei autoritza l’ús de multes coercitives aquells que incompleixen la normativa de sorolls, 
seguretat ciutadana,...etc, com el cas que ens ocupa, i per tant, de possible execució subsidiària, 
l’Ajuntament de Sabadell sovint opta per imposar multes coercitives per remoure la resistència de la 
persona obligada; i davant l’incompliment de determinats actes administratius i en què l’obligat ha 
demostrat manifestament la intenció de no complir, la inexecució pot generar perjudicis a tercers 
i, a conseqüència d’una demora excessiva, es poden generar més perjudicis. Per tant, la tramitació 
de l’execució forçosa mitjançant multes ha de ser àgil, i si l’Administració no executa tots els actes 
per cobrar l’import de la multa que ha imposat , aquesta mesura no tindrà cap sentit. I en els cas 
que les multes coercitives no esdevinguin eficaces, l’Ajuntament hauria d’executar subsidiàriament. 
Per tan recomano a l’Ajuntament de Sabadell que actuï de forma eficaç i diligent quan s’incompleix 
la normativa municipal i més enllà de les multes coercitives, l’Ajuntament procedeixi a l’execució 
subsidiària de les mesures necessàries, més quan manca la voluntat manifesta i reiterada per part del 
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propietari. En qualsevol cas, malgrat ser conscient que en determinats casos l’Ajuntament de Sabadell 
ha procedit conforme a la normativa, i em consta l’interès mostrat i l’esforç realitzat, cal dir que si no 
es garanteix l’execució dels drets que es reconeixen en els propis actes que dicta l’administració, 
aquests esdevenen meres declaracions d’intencions.

3. L’Ajuntament ha d’intervenir si es fan activitats il·legals, com la venda de drogues, o si s’hi realitzen 
activitats sense llicència, com la venda d’alcohol, així com la compra venta de ferralla,.. etc.

4. L’Ajuntament ha de canviar la visió que té la ciutadania de poca actuació per part de la Policia 
Municipal en relació a aquests problemes de convivència i incompliment de les ordenances 
municipals, fent-los coneixedors del contingut de les mateixes. Alhora que cal introduir mesures de 
formació, als agents de policia que hagin de realitzar mediacions, sonometries, o inspeccions d’ús 
d’aparells i normativa sectorial de sorolls i vibracions, a més de dotar-los d’eines i coneixement per a 
la resolució de conflictes socials. 

5. En relació amb el punt anterior, caldria garantir la seguretat física i moral dels veïns i veïnes  que 
denuncien les situacions d’ocupació. De forma que davant les denúncies efectuades per aquests 
davant una ocupació que vulnerés la normativa sectorial corresponent, l’Ajuntament, a través de la 
Policia Municipal, hauria de garantir els drets dels denunciants. Es tractaria d’evitar al màxim que la 
Policia Municipal a través de les converses amb els veïns denunciats o per personar-se a l’habitatge 
del veí que ha denunciat als fets, posés en evidència quin és el veí concret que ha posat els fets en 
coneixement dels agents. Amb tot s’evitarien possibles represàlies versus els veïns denunciants, els 
quals no fan altre cosa que defensar els seus drets que s’han vist vulnerats per conductes incíviques.

6. Com a darrer punt, recomano a l’Ajuntament la creació d’un òrgan municipal, com la comissió 
d’antiassetjament immobiliari, amb la única i exclusiva funció de donar solucions a aquestes 
problemàtiques, al qual se’l pugui dotar de totes les eines i potestats necessàries per realitzar totes 
les actuacions (seguretat ciutadana, disciplina d’obres, d’activitats, convivència) o la possibilitat 
d’utilitzar mitjans alternatius de solució com podria ser la mediació. En definitiva, es tractaria d’un 
organisme que pogués mitjançar en els conflictes que es poguessin produir per causa d’una situació 
d’ocupació, la qual cosa simplificaria els tràmits a realitzar dels veïns afectats, a través d’una finestreta 
única on canalitzar les queixes i problemes relacionats amb les ocupacions. Tot, a fi de centralitzar en 
un sol ens, la coordinació de tots aquells problemes que dimanen de les ocupacions.

Finalment, i conforme el consagrat a l’article 45 de la Constitució, el Síndic vol deixar palès l’exigència 
als poders públics de vetllar per la protecció de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans, i 
garantir els drets dels veïns i veïnes dret a la intimitat personal i familiar en l’àmbit domiciliari –art. 
18.1 y 2 C.E.–; dret a la vida i la integritat física i moral –art. 15 C.E.–; dret al medi ambient adequat 
i a protecció de la qualitat de vida –art. 45 C.E.–; dret a la protecció de la salut –art. 43 C. Per la qual 
cosa recomano a l’Administració a que actuï de forma decidia i contundent davant les situacions 
que perjudiquen els estàndards mínims de convivència, sense el més mínim grau de tolerància 
municipal, la qual no és admissible sota cap concepte, advertint que la inactivitat de l’Administració 
pot derivar en responsabilitat patrimonial pel funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
generant drets indemnitzables a favor dels afectats. 
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ACTUACIÓ D’OFICI: CONVIVÈNCIA VEÏNAL

Els problemes de convivència que pateixen, tant el barri de Can Puiggener principalment, com altres 
zones de la ciutat de Sabadell, fruit del comportament i hàbits de conducta de determinats veïns i 
veïnes han motivat l’obertura d’aquestes actuacions d’ofici.

L’origen cal buscar-lo en les nombroses denúncies rebudes al Síndic Municipal de Sabadell, pels 
sorolls excessius a altes hores de la nit, problemes de vibracions, fogueres i barbacoes a la via pública, 
brutícia i insalubritat als carrers, places i espais públics en general, així con en habitatges privats, 
danys al mobiliari urbà i a propietats privades, aparcaments incontrolats sobre voreres, i passos 
de vianants,...entre d’altres. Alhora, s’han generat problemes de convivència arrel de la ocupació 
il·legal d’immobles i l’aprofitament indegut i il·legal dels subministraments d’aigua i llum per part 
dels ocupants d’aquests immobles. I finalment, s’han posat de manifest denuncies en relació a 
l’absentisme escolar de nens i nenes que es troben en edat d’escolarització.

El Síndic és de la opinió que cal una solució a aquesta problemàtica, ja que per sí sols aquests conflictes 
no disminuiran sinó que pel contrari aniran en augment, i és per això que després d’estudiar cas per 
cas, s’ha portar a terme una actuació d’ofici i amb la voluntat d’emtre una recomanació que englobi 
els diferents conflictes que es denuncien, ja que la major part de les queixes coincideixen en molts 
aspectes. El comú denominador de totes elles i principal descontent d’alguns ciutadans i ciutadanes 
de Sabadell és la percepció que malgrat haver denunciat aquests fets en moltes ocasions, i tot i ser 
conscients que es realitzen actuacions aïllades per part dels diversos serveis, l’Ajuntament no és prou 
actiu a l’hora d’aplicar les mesures necessàries i escaients per pal·liar aquests problemes globalment, 
provocant en la gran majoria de persones queixoses una sensació d’impotència davant la realitat 
que pateixen. Aquesta percepció d’impunitat, conjuntament amb la sensació de por a represàlies 
per part de determinats/des veïns/es, fa que moltes famílies es plantegin fins i tot la possibilitat de 
vendre els seus habitatges, la qual cosa tampoc poden ni plantejar-se com a opció, en la majoria de 
casos, perquè els possibles compradors copsen la situació que es viu a la zona i es fan enrera en la 
gestió de compra.  

L’Ordenança Municipal sobre vies i espais públics que regula en el seu articulat la prohibició de 
realitzar danys materials al mobiliari públic, regula la prohibició d’embrutar les vies públiques, la 
prohibició de dur a terme focs a la via pública (fogueres o barbacoes), i estableix un procediment 
sancionador pel cas de contravenir aquestes normes.

L’Ordenança Municipal sobre soroll i vibracions regula les relacions entre el veïnat, els sorolls i 
vibracions màximes permeses (annex II) i s’estableixen també les conseqüències i el procediment 
per sancionar aquelles actituds que contravinguin aquesta normativa.

En relació als habitatges trobem l’Ordenança Municipal d’Edificació, a més de comptar amb 
normativa autonòmica la Llei del Dret a l’habitatge a Catalunya, 18/2007, 18 de juliol i el Decret 
55/2009 sobre les normes d’habitabilitat, a través de les quals s’estableixen  les condicions amb què 
ha de  comptar un habitatge per considerar-lo habitable i complir amb la seva funció social, a més 
de tractar aspectes com la sobreocupació dels habitatges i l’ infrahabitatge.
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L’ Ordenança Municipal de circulació regula els problemes amb els aparcaments indeguts i al mal ús 
que es fa de les vies públiques en quant a l’estacionament de vehicles, la qual es complementa per 
les lleis que regulen de forma general tot aquest àmbit sectorial. 

En relació a l’activitat que es realitza en els centres de culte i les condicions que han de complir 
aquests locals , existeix el Reglament de Centres de Cultes, Decret 94/2010, de 20 de juliol, que 
regula l’aforament màxim d’aquests centres, les condicions d’accessos i concentració de persones i 
que desenvolupa la qüestió de la protecció acústica. 

Finalment, la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació estableix que s’ha de garantir el dret a 
l’educació i s’hauran d’adoptar mesures contra l’absentisme, la Llei d’Educació catalana contempla el 
deure d’assistència a classe, i la Llei Orgànica d’Educació fixa que ha d’existir una col·laboració entre 
Administracions Públiques per aconseguir els objectius anteriors. També la Llei d’atenció i protecció 
dels infants i els adolescents reconeix el deure preceptiu de les administracions públiques per 
evitar l’absentisme escolar. El Decret de drets i deures de l’alumnat amb número 39/2008 estableix 
que l’administració educativa previ informe d’inspecció educativa posarà en coneixement de les 
institucions públiques competents aquests fets per  adoptar les mesures oportunes, per la qual cosa, 
crec que des de l’Ajuntament es pot participar en aquest procés de detecció de casos d’absentisme.

Recomanacions del Síndic

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, a partir de la valoració de les diferents queixes presentades 
per diversos veïns al llarg d’aquests darrers anys, ha estimat acceptar les queixes per considerar-les 
suficientment motivades, i emetre la següent resolució.

No és tracta de queixes amb solucions individuals per a cadascuna, sinó que la majoria tenen un 
rerafons comú, per la qual cosa, els casos de problemàtiques generals com els que ens ocupen, 
s’haurien de tractar des d’una perspectiva global, intentant esbrinar quins són els autèntics detonants 
i problemes de fons que duen a aquestes situacions.

Moltes d’aquestes conductes i hàbits socials, estan prohibits i/o delimitats per les ordenances 
municipals, reglaments i lleis. Aquests fets poden constituir infraccions administratives de la 
normativa vigent, per la qual cosa, en primer terme és necessari fer complir la normativa existent, 
utilitzant el poder legalment establert en matèria sancionadora dels ens locals, amb independència 
de la suposada capacitat econòmica dels  infractors per fer front a les multes i sancions. L’Ajuntament 
hauria d’adoptar una actitud més contundent, d’acord amb les necessitats, aplicant efectivament 
la normativa reguladora de cadascun dels conflictes per evitar la vulneració de drets amb ampara 
constitucional. 

Cal el compromís de garantir la participació, col·laboració i principalment coordinació per part 
dels serveis que correspongui per intervenir i pal·liar aquest problema social, estipulant i marcant 
directrius en relació a les tasques que han de realitzar cadascun d’aquests serveis. En aquest sentit 
es suggereix 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, redactant i aprovant un pla d’actuació conjunta, 
i realitzant el seguiment, el control, i la coordinació, i dictant les pautes de treball o adoptar les 
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decisions resolutòries de les actuacions que s’hagin de portar a terme (especialment al barri de Can 
Puiggener). Altrament, com a alternativa a l’esmentat, es planteja la possibilitat de crear un òrgan 
amb la única i exclusiva funció de donar solucions a aquestes problemàtiques, al qual se’l pugui 
dotar de totes les eines i potestats necessàries per realitzar totes les actuacions (seguretat ciutadana, 
disciplina d’obres, d’activitats, problemàtiques de convivència) o la possibilitat d’utilitzar mitjans 
alternatius de solució com podria ser la mediació.

S’ha de donar més agilitat a la disciplina urbanística en aquells casos on es detecten ocupacions 
il·legals en habitatges, construccions i obres sense títol habilitant per a realitzar-les, ja que a la llarga 
acaben comportant problemes de convivència, seguretat i insalubritat. Caldria ser més proactius en 
aquesta lluita i fer ús de les competències que les administracions tenen en matèria habitatge vista 
la funció social que aquest suposa, i no sols reactius davant les queixes ciutadanes. 

És recomanable i necessari canviar la visió que té la ciutadania de la poca actuació per part de la 
Policia Municipal en relació a aquests problemes de convivència i incompliment de les ordenances 
municipals. Seria interessant introduir mesures de formació, si cal, als agents de policia que hagin 
de realitzar medicions, sonometries, o inspeccions d’ús d’aparells i normativa sectorial de sorolls i 
vibracions, a més de dotar-los d’eines i coneixement per a la resolució de conflictes socials.

 S’ha de vetllar pel reconeixement i el respecte a la diversitat, però també s’ha de tenir en compte que 
conviure en societat comporta actuar d’acord amb allò que s’ha dictaminat que serà “socialment” 
adequat. És per això que es dicten lleis, Ordenances Municipals... per regular el model de societat 
en la que volem viure, i és per aquest motiu pel qual a través d’un procés democràtic els ciutadans 
i ciutadanes escollim a uns governants, perquè a partir d’escoltar la veu de la diversitat elaborin, 
aprovin i facin complir aquestes normes.

Com a darrera reflexió el Síndic considera imprescindible la voluntat de l’Ajuntament de Sabadell 
de voler utilitzar les eines que té al seu abast per garantir una futura i pròxima solució a la situació 
plantejada com a ens corresponsable i garanteixi que els principis de l’estat social i democràtic 
de dret siguin reals i efectius per la qual cosa sol·licita una tasca d’investigació i control de les 
queixes exposades, a fi que es duguin a terme aquelles actuacions que es consideren necessàries i 
imprescindibles per fer complir la normativa vigent en els diferents àmbits i restablir així l’ambient 
de civisme en aquestes zones afectades per actituds poc cíviques i respectuoses amb l’entorn i 
aconseguir el benestar del veïns i veïnes en general.

Setembre 2011





QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
 “El meu desenvolupament no és absurd, encara que no sigui fàcil d’entendre. Té la seva 
pròpia lògica i moltes de les conductes què dieu “alterades” són formes d’enfrontar el món 
des de la meva especial forma de ser i percebre. Fes un esforç per comprendre’m.” 

ÀNGEL RIVIÈRE

Carta de Serveis
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CARTA DE SERVEIS I BONA CONDUCTA DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE 
SABADELL
La institució del Síndic/Síndica Municipal de Greuges és una eina al servei dels ciutadans i ciutadanes, 
introduïda al món local català per la Llei 21/2002, de 5 de juliol, amb la voluntat de fornir als veïns/
es del municipi, d’un referent que vetlli per la defensa dels seus drets i supervisi a aquest efecte 
l’activitat de l’Ajuntament, prenent com a referent immediat altres figures del nostre entorn europeu 
i, com a més propera, el Síndic de Greuges de Catalunya.

Cal entendre la creació d’aquesta figura doncs, com una institució que, amb objectivitat i 
independència, atendrà els ciutadans i ciutadanes que puguin sentir-se agreujats per alguna 
actuació, resolució o inactivitat de l’Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents, servint alhora 
els suggeriments, resolucions i informes que emeti el Síndic o Síndica, com a pauta per a la constant 
millora del servei que l’Ajuntament presta a la ciutadania, d’acord amb l’esperit de l’art. 30 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i amb concordança amb l’art. 41 de la Carta dels drets fonamentals de la 
Unió Europea.  

Com a Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, mitjançant la Carta de serveis i bona conducta, 
vull informar tant a les persones com a les administracions, dels serveis que presto, dels drets que 
té qualsevol persona física o jurídica davant la institució, i dels compromisos de qualitat que es 
pretenen aconseguir, per tot això

RESOLC:

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Finalitat de la institució

El Síndic /Síndica Municipal de Greuges de Sabadell té com a funció la protecció i defensa dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi de Sabadell en les seves relacions 
amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal.

Article 2. Objecte de la carta

L’objecte de la carta és informar dels serveis que ofereix la Institució i els drets de la ciutadania davant 
del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, com també els compromisos de qualitat que es pretén 
oferir per garantir una bona prestació del servei a la ciutadania.

Article 3. Àmbit d’aplicació dels objectius de la carta

Aquesta carta afecta a totes les persones al servei de la Institució que exerceixen qualsevol tasca 
encomanada del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, independentment del seu vincle laboral.
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CAPÍTOL II PRINCIPIS D’ACTUACIONS DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES

Article 4. Obligatorietat 

Els principis generals d’actuació vinculen a tot el personal al servei del Síndic Municipal de Greuges 
de Sabadell.

Article 5. Respecte

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell desenvoluparà les seves funcions amb respecte als 
principis i garanties previstos a la seva normativa de funcionament.

Article 6. Objectivitat, transparència i responsabilitat

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell té el deure d’informar als ciutadans i ciutadanes i als 
col·lectius representatius d’aquests el desenvolupament de la seva tasca, la seva organització i 
funcionament, i assumeix davant de tots i totes de forma expressa, l’obligació de prestar els seus 
serveis d’acord amb els compromisos de qualitat que recull aquesta Carta, amb el compromís que 
es detecti un mal funcionament, adoptarà les mesures més adequades per corregir les deficiències.

Article 7. Igualtat  

El personal del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha de garantir el respecte al principi d’igualtat 
de tracte, i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de nacionalitat, edat, sexe, raça, origen 
ètnic, religió o creences, com també per qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 8. Confidencialitat 

El personal al servei del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell guardarà reserva absoluta dels fets 
i d’aquella informació de la qual tingui coneixement en l’exercici de les seves funcions.

 
Article 9. Gratuïtat

Totes les actuacions del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell són gratuïtes per als interessats o 
interessades i no és preceptiva l’assistència d’advocat/da ni procurador/a.

Article 10. Participació Ciutadana 

La prestació dels serveis i activitats del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell s’ha de portar a 
terme garantint a les persones i/o entitats, tant individual com col·lectivament, participar de forma 
activa en les línies d’actuació i l’activitat desplegada per la Institució, a través del plantejament dels 
seus problemes, inquietuds, formulant suggeriments o observacions o  reclamacions a causa d’un 
possible funcionament deficient del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.
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 Article 11. Imparcialitat i independència 

El personal al servei del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha d’actuar de forma imparcial i 
independent en l’exercici de les seves funcions, sense deixar-se guiar per interessos personals i s’ha 
d’abstenir de participar en la tramitació d’un procediment o l’adopció d’algun tipus de decisió sobre 
assumptes que afecti als seus propis interessos o els de la seva família i afins.

Article 12. Legalitat 

El personal del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha d’actuar amb submissió plena a la 
Constitució, a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a la llei i al dret, amb el ferm compromís que totes 
les resolucions emeses es facin motivadament i responent a totes les qüestions plantejades per la 
persona interessada, ajustant-se als criteris utilitzat en supòsits anàlegs.

CAPÍTOL III. DRETS DELS CIUTADANS I CIUTADANES DAVANT DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE 
GREUGES DE SABADELL

Article 13. Els ciutadans i ciutadanes, en relació amb la institució del Síndic Municipal de 
Greuges de Sabadell tenen els següents drets

a) A obtenir informació clara i completa sobre l’actuació general de la institució. 

b) A obtenir informació sobre les actuacions que ha realitzat la Institució per a la defensa i la protecció 
dels seus interessos.

c) A conèixer l’estat del seu expedient i a rebre tots els aclariments que siguin necessaris.

d) A tenir una resolució de forma expressa i motivada.

e) A conèixer la identitat de la persona que els atén.

f ) A presentar queixes quan estimin que l’Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents  poden 
haver vulnerat els seus drets.

g) A traslladar la queixa o orientar  d’aquells assumptes que no siguin competència del Síndic de 
Greuges de Sabadell. 

h) A rebre l’auxili necessari en la redacció de queixes o altres escrits que es dirigeixin al Síndic de 
Greuges.

i) A rebre un justificant de recepció de l’escrit de queixa.

j) A que es tramitin les queixes d’acord amb el Reglament vigent del Síndic de Greuges.

k) A formular reclamacions i suggeriments amb relació al funcionament de la institució.

l) A ser tractats de manera respectuosa i d’acord amb les seves circumstàncies personals, socials i 
culturals.

m) A la protecció de les seves dades personals, de conformitat amb la normativa aplicable.

n) Que en les comunicacions escrites o verbals s’utilitzi un llenguatge senzill, comprensible, i que no 
sigui sexista o androcèntric.
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CAPÍTOL IV. SERVEIS QUE EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SABADELL OFEREIX ALS 
CIUTADANS I CIUTADANES.

Article 14. Relació de serveis que presta el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

a) La recepció i el registre de tots els escrits adreçats a la institució.

b) L’orientació de les consultes que presenta la ciutadania. 

c) Tramitació i resolució de les queixes que sí són admeses a tràmit.

d) L’atenció i l’orientació de les reclamacions que no són admeses a tràmit.

e) L’obertura i tramitació d’expedients iniciats d’ofici.

f ) L’elaboració de la memòria anual.

g) El seguiment de les recomanacions emeses pel Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.

h) Apropar la institució als ciutadans i ciutadanes a través de visites per la ciutat.

i) L’atenció de les sol·licituds d’informació al Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.

j) La difusió de les resolucions i publicacions del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.

k) La promoció i el suport de bones pràctiques administratives per garantir als ciutadans el dret a 
una bona administració.

l) La col·laboració amb altres institucions i entitats, públiques i/o privades, en matèries relacionades 
amb l’actuació del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.

m) La promoció de la Institució i dels Drets Humans dels ciutadans i ciutadanes.

CAPÍTOL V. COMPROMISOS DE QUALITAT DELS SERVEIS I ACTIVITAT DEL SÍNDIC MUNICIPAL 
DE GREUGES

Article 15. Consultes d’orientació presencial

1) L’horari d’atenció presencial al públic és de dilluns i dijous de 8:30 del matí a 6 de la tarda 
ininterrompudament, i dimarts, dimecres i divendres de 8:30 del mati a 2:30 del migdia (excepte els 
mesos de juny, juliol i agost que la oficina només està oberta als matins).

2) Prèvia sol·licitud i atenent a la disponibilitat de la ciutadania, del Síndic Municipal de Greuges de 
Sabadell, i del personal al seu servei , es podran concertar consultes altres dies i hores fora de l’horari 
d’obertura de l’oficina.  

Article 16. Tramitació de queixes admeses

a) La comunicació d’acceptació o no acceptació d’una queixa s’ha d’enviar en un termini no superior 
a 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de l’escrit a l’Oficina del Síndic Municipal de 
Greuges de Sabadell.

b) El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha de demanar informació a l’Administració pública 
afectada en un termini no superior a 25 dies hàbils des de la comunicació a l’interessat. Aquesta 
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sol·licitud d’informe es pot endarrerir en aquells casos que per causa de la complexitat de la consulta, 
per la manca d’informació, o per altres causes motivades quedi justificada aquesta necessitat 
d’ampliar el termini.

c) Un cop s’hagin realitzat totes les investigacions que el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell 
consideri oportunes, es notificarà la resolució a les persones interessades i a l’Administració pública 
afectada, en un termini no superior a 3 mesos des de la recepció de l’informe de l’Administració.  La 
comunicació d’aquesta resolució es pot veure endarrerida en aquells casos que per la complexitat 
del cas es consideri necessari ampliar el termini, la qual cosa, s’haurà d’informar oportunament al 
ciutadà o ciutadana.

d) Un cop l’Ajuntament de Sabadell hagi comunicat l’acceptació o no de la recomanació al Síndic 
Municipal de Greuges de Sabadell, aquest ha de comunicar la finalització de l’expedient.

e) El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha de donar compte en l’informe anual de les 
recomanacions que consideri més rellevants i que  no han estat acceptades per l’Ajuntament .

Article 17. Tramitació de queixes no admeses

La comunicació a la persona de la no admissió de la queixa per les causes recollides en l’art. 12 
del Reglament del Síndic o Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, s’ha de fer en un termini no 
superior a 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de l’escrit:

a) Les que es presentin de forma anònima.

b) Les que no hagin acreditat la representació.

c) Les que denotin una manifesta mala fe.

d) Les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.

e) Les que no vinguin motivades per l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell o dels seus ens 
dependents.

f ) Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.

CAPÍTOL VI. INDICADORS, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL SERVEI

Article 18. Seguiment de qualitat del servei

a) Nombre de queixes sobre l’incompliment de la carta.

b) Internament es realitzarà un seguiment del compliment de la Carta de serveis.

c) S’especificarà en un apartat específic de l’informe anual presentat al Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Sabadell, el grau de compliment dels compromisos de la Carta.

d) Indicadors de seguiment i avaluació.

Article 19. Indicadors de seguiment i avaluació

a) Mitjana de temps des de l’entrada de la queixa fins la comunicació de l’admissió o no a tràmit.
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b) Mitjana de temps des de la comunicació de l’admissió a tràmit fins la sol·licitud   d’informe.

c) Mitjana de temps des de la recepció de l’informe sol·licitat,  emès per       l’Administració afectada, 
fins la comunicació de la resolució.

d) Nombre de cursos, seminaris o jornades impartits pel personal del    Síndic Municipal de Greuges 
de Sabadell.

e) Nombre de personal en pràctiques al Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.

f ) Indicadors sobre les actuacions d’ofici.

g) Indicadors sobre l’impacte del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell als mitjans de comunicació

CAPÍTOL VII. UNITAT RESPONSABLE DE LA CARTA

Article 20. Responsabilitat compliment de la carta

Correspon a la Institució, com a responsable de la Carta de serveis i bona conducta del Síndic 
Municipal de Greuges de Sabadell el següent:

a) Vetllar pel compliment dels compromisos adquirits a través d’aquesta Carta.

b) Promoure la revisió anual de la Carta de serveis i bona conducta, de tots aquells aspectes que són 
susceptibles de millores en la gestió de la Institució.

CAPÍTOL VIII. ADRECES I ACCÉS

Article 21. Adreça postal, telemàtica i telefònica

 Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
 Rambla, 69 (08201 – Sabadell)
 Telèfon: 93 726 42 11
 Lloc web:  www.sindicsabadell.cat
 Correu electrònic: oficina@sindicsabadell.cat

Com a clàusula de tancament de la Carta de serveis i bona conducta del Síndic Municipal de Greuges 
de Sabadell: es garanteix el dret dels ciutadans i ciutadanes a què s’adoptin les mesures disponibles 
perquè tothom pugui exercir els seus drets en plenitud davant la Institució.

Per tot això, com a Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, creat pel Ple de l’Ajuntament de Sabadell 
, d’acord amb els articles 48 i 49 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, presento la següent Carta de serveis i bona 
conducta del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.

Aquesta Carta de serveis i bona conducta entrarà en vigor a partir del dia 2 de gener de 2012.

Josep Escartín
Sindic Municipal de Greuges





QUÈ ENS DEMANARIA UNA PERSONA AMB AUTISME?
“Les altres persones sou massa complicades. El meu món no és complex i tancat, sinó simple.
Encara que et sembli estrany el que et dic, el meu món és tan obert, tan sense taps ni mentides, 
tan ingènuament exposat als altres, que resulta difícil penetrar en ell.”

ÀNGEL RIVIÈRE

El Síndic amb la ciutadania
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EL SÍNDIC AMB LA CIUTADANIA
El Síndic municipal, vol conèixer el teixit associatiu i a la ciutadania sabadellenca, per això  desenvolupa 
diverses iniciatives per tal de fomentar la proximitat i el coneixement a fons de la comunitat, com ara 
entrevistes personals, visites a entitats i associacions de veïns i veïnes, assistència a actes o ponències.

Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes

El Síndic municipal ha tingut aquest 2011 
un total de 225 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 aquest any, el Síndic Municipal ha visitat 
36 entitats de Sabadell, per interessar-se per 
les seves activitats i per donar a conèixer les 
funcions del defensor local. A més, el Síndic 
ha realitzat 18 visites de proximitat pel territori 
sabadellenc.

Assistència a actes

Aquest any el Síndic ha assistit a 114 actes, 
tant a Sabadell com fora de la nostra ciutat. El 
criteri per assistir té a veure amb la temàtica del 
mateix, prioritzant les que es portin a terme a 
Sabadell i els que facin referència als drets de 
les persones. En tots ells el Síndic ha volgut 
donar suport a la tasca que fan les persones que 
els organitzen. 

Conferències

El treball en la promoció dels drets de les 
persones a una bona administració s’ha traduït 
en 12 ponències amb les que s’ha pretès fer 
conèixer els drets i els deures que tenim tots 
plegats. 
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ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: ALIATS EN LA DIFUSIÓ DEL  SÍNDIC
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell manté un constant contacte amb els mitjans de 
comunicació de manera autònoma i independent, amb l’objectiu de donar a conèixer el Síndic 
i que la premsa ens ajudi a difondre la Institució arreu de la societat. És per aquest motiu que el 
departament de comunicació i difusió del Síndic difon notes de premsa de les principals notícies 
relacionades amb la institució local. A més, el Síndic participa en tertúlies i entrevistes als principals 
mitjans de comunicació locals. 

Notes de premsa i rodes de premsa

Aquest any 2011, s’han redactat i difós 12 
notes de premsa d’actualitat relacionada amb 
el Síndic Municipal de Greuges. Es realitzen 
des de la mateixa Oficina del Síndic, garantint 
la independència i transparència de totes les 
informacions. Des de Comunicació de l’oficina 
del Síndic també s’atenen als mitjans de 
comunicació que sol·liciten informació puntual.

El Síndic és tertulià a Ràdio Sabadell 94.6

Aquesta temporada, el Síndic Municipal ha 
continuat com a tertulià setmanal al programa 
“A Bona Hora” de Ràdio Sabadell 94.6, per 
abordar l’actualitat des de la vessant dels Drets 
i Deures de la ciutadania.

Entrevistes a l’informatiu “Redacció Vallès” 
de Canal Català Vallès

El Síndic ha estat entrevistat aquest any en 
diverses ocasions al programa informatiu de la 
televisió comarcal Canal Català Vallès, en motiu 
de diverses iniciatives i d’actualitat, com ara la 
presentació de la memòria 2010 o l’acte “Els 
Drets de les Dones”.

Reportatge “Què fa el Síndic?” al programa 
“Sabadell Actual” de Canal Català Vallès

El passat 7 de desembre, el programa d’actualitat 
municipal “Sabadell Actual” va dedicar un espai 
a repassar què és el que fa el Síndic Municipal 
en el seu dia a dia. El reportatge el podeu trobar 
a l’adreça www.telesabadell.cat (programa 
“Sabadell Actual” del 7/12/2011).

Finalització de la campanya publicitària a 
Ràdio Sabadell 94.6

A principis d’any, l’Oficina del Síndic va finalitzar 
una campanya publicitària de difusió del 
Síndic Municipal que s’havia iniciat en el darrer 
trimestre del 2010. La campanya constava 
de diverses falques publicitàries per emetre 
a la ràdio municipal, Ràdio Sabadell 94.6, en 
diferents horaris i durant una temporalitat 
acotada (1 emissió per dia). El disseny de la 
campanya, així com el guió de les falques han 
estat realitzades des de la pròpia Oficina del 
Síndic.

Tot i que la publicitat no és la formula més 
utilitzada per difondre les funcions del Síndic 
(es fan conferències, cartelleria, trobades 
sectorials, visites, intervencions als mitjans de 
comunicació, etc), des de l’Oficina del Síndic 
es va creure necessari reforçar la difusió i 
comunicació amb aquesta petita campanya 
publicitària en els darrers mesos del 2010 i a 
l’inici del 2011.
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FALCA 1

“M’han posat una multa i no hi estic 
d’acord.” 

T’has queixat a l’Ajuntament i no t’han 
contestat o no estàs conforme amb la seva 
resposta? 

El Síndic Municipal t’escolta. Ens trobaràs 
al Casal Pere Quart, al 93 726 42 11, a 
oficinasindic@sabadell.cat i a www.
sindicsabadell.cat.

Síndic Municipal de Greuges de 
Sabadell. Defensant els Drets de la 
ciutadania. 

FALCA 2

“ La vorera de davant de casa està en mal 
estat i cada cop que hi passo tinc por de 
caure.” 

T’has queixat a l’Ajuntament i no t’han 
contestat o no estàs conforme amb la seva 
resposta? 

El Síndic Municipal t’escolta. Ens trobaràs 
al Casal Pere Quart, al 93 726 42 11, a 
oficinasindic@sabadell.cat i a www.
sindicsabadell.cat.

Síndic Municipal de Greuges de 
Sabadell. Defensant els Drets de la 
ciutadania. 

Newsletter “síndic.sbd”, l’actualitat 
trimestral del Síndic

L’Oficina del Síndic emete trimestralment un 
butlletí informatiu propi, el “síndic.sbd”. El 
seu objectiu principal 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, entitats 
i al FòrumSD. També s’han mantingut contactes 
amb altres Defensories de l’estat espanyol i 
d’altres punts del món. Per subscriure’s, es pot 
fer a través de la pàgina web. Amb la voluntat 
d’arribar a un públic més ampli, el newsletter 
també s’imprimeix i es pot consultar al Casal 
Pere Quart.
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L’OFICINA DEL SÍNDIC POTENCIA LA SEVA PRESÈNCIA A INTERNET AMB UNA 
NOVA WEB I ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS

Al mes de setembre, el Síndic va estrenar una nova pàgina web, www.sindicsabadell.cat. La nova 
web, que pretén potenciar la transparència de la Institució, compta amb molta més informació sobre 
el Síndic i la seva navegació és més fàcil i intuïtiva. A més, es poden presentar queixes on-line o 
deixar qualsevol comentari. 

A més, el Síndic ha iniciat aquest 2011 una presència i contacte ciutadà a través de les xarxes socials. Al 
mes de juliol, el Síndic va estrenar el seu perfil a Twitter (@sindicsabadell), que informa constantment 
de l’agenda del Síndic. A partir de l’octubre, el defensor local va estrenar el seu perfil institucional a 
la xarxa social més massiva, Facebook (www.facebook.com/sindicsabadell), que recull puntualment 
l’actualitat de la institució i algunes de les principals recomanacions realitzades a l’Ajuntament. 
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ EN VALORS DEL SÍNDIC

Un dels principals esforços del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, a més de vetllar per la defensa 
dels Drets de la ciutadania sabadellenca, és transmetre la importància de respectar i fer complir la 
Declaració Universal dels Drets Humans i fomentar en els més joves uns valors de generositat, estima 
i respecte. 

Amb el programa d’educació en valors, emmarcat dins de l’oferta del Ciutat i Escola i que aquest any 
ha celebrat la seva sisena edició, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell pretén apropar-se als 
estudiants de la ciutat per explicar les seves funcions i, sobretot, per difondre el joc dels drets i deures 
com a ciutadans i ciutadanes i la mediació i el diàleg com la millor manera de resoldre conflictes. 
Durant el 2011 s’han portat a terme 24 sessions del programa a les escoles i instituts de la ciutat.

Les enquestes realitzades per l’Oficina del Síndic al finalitzar l’activitat demostren l’acceptació de la 
mateixa entre els estudiants de secundària i batxillerat. A continuació mostrem alguns comentaris 
sobre el programa rebuts a l’enquesta anònima que fa el Síndic als estudiants de Sabadell i a l’adreça 
femdrets@sindicsabadell.cat, destinada especialment ser el canal de comunicació directe entre els 
joves i el Síndic:

• “Ha estat molt interessant poder veure les diferents realitats que viuen les persones i saber que nosaltres 
també podem canviar el món fent petites accions”.

• “La ponència del Síndic ha estat molt interessant i pot donar lloc a debats i motivacions dels alumnes”.

• “Crec que totes les persones, tot i ser diferents, tenen els mateixos drets”.

• “La xerrada ha parlat sobre la realitat, les coses que passen al món. En la meva opinió, ha estat molt 
bona i divertida”.

• “Ha estat força bé perquè parlava de fets reals, actuals i que poden passar a la nostra escola”.

• “Que no ens culpin de les oses que fa el Govern: són ells qui 
tenen la culpa”.

• “Ha estat molt interessant i penso que podem ajudar a la gent”.

• “M’ha agradat molt aquesta activitat perquè m’ha fet veure 
coses que fins ara no era conscient”.

• “ M’ha fet reflexionar”.

• “Tots podem respectar els Drets Humans per fer un món millor”.

• “Qualsevol persona hauria de respectar els Drets de tots”.

• “Fa dos anys, a la meva escola, vaig fer bulling a una companya 
i ara em sento molt malament”.

També mitjançat enquesta anònima el Sindic pregunta als 
joves la seva percepció dels drets humans.
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ENQUESTA

Projecte pilot “Insti-Síndic”

Aquest any, i com a novetat, el programa ha inclòs el projecte “Insti-Síndic”, que s’està implantant 
aquest curs escolar i que al 2011 ha funcionat de manera pilot a l’institut Les Termes. L’insti-Síndic” 
pretén ser una extensió del Síndic municipal a les escoles i instituts de Sabadell, que coneguin 
problemes i conflictes entre estudiants i apliquin mitjançant la mediació i la negociació. Els alumnes 
participants a l “Insti-Síndic” han realitzat un treball complet sobre el respecte i la convivència al seu 
barri, a partir d’entrevistes amb l’assistenta social, el coordinador de districte, l’Associació de Veïns, 
els pisos tutelats... del Barri de Les Termes  el van presentar en el marc de l’acte del Dia dels Drets 
humans. D’aquest treball s’ en extreuen aquestes conclusions i al final d’aquest capítol podreu veure 
el projecte íntegre 

Hi ha  persones soles amb problemes econòmics, no tenen per menjar, no tenen casa, no tenen 
família i cap suport, per això recorren a Serveis Socials. També cal remarcar que els joves Síndrome de 
Down que viuen en un pis al barri  es queixen que per desplaçar-nos han d’anar amb transport públic 
i trobem que  haurien d’haver més línies d’autobusos. (ates que ells i elles no poden ,regularment, 
treures el carnet de conduir)Els caps de setmana, els autobusos i els trens passen molt de tant en 
tant i això els  perjudica. També creuem que hi hauria d’haver transport públic, encara que fos mínim, 
de nit, ja que algun dia que van de festa ens han hagut d’anar a buscar. Afegir que estan molt bé al 
barri de les Termes. No es senten discriminats ni tampoc tenen dificultats a l’hora de relacionar-se 
amb la gent del barri ni a l’hora de anar a treballar. També creuen que tenen els mateixos drets que 
qualsevol altre persona en aquest barri i s’hi senten a gust.

Hi ha una bona imatge del present i  futur del barri. S’ha comentat a l’ajuntament que faci despeses 
que repercuteixin en millorar els problemes econòmics i de salut dels habitants del barri.

També s’ ha visitat un pis per mallats de VIH-SIDA  que comenten que poden fer moltes coses més, 
perquè malgrat els avenços aconseguits,encara hi ha un mur que cal superar i necessitem ser 
recolzats. No s’han de tallar subvencions per al tractament del VIH i també cal informar més a la gent 
perquè s’adoni de que és una malaltia com qualsevol altra queixes sobre la desigualtat social no. 

Al barri  hi ha són queixes sobre l’ocupació dels espais públic i conflictes entre joves i adults per 
l’ocupació d’una plaça.

Més que al barri especialment, els problemes que hi ha són problemes que hi ha en general, com 
problemes de vivenda que tenen algunes persones per no poder pagar la hipoteca i s’està endeutant. 
També l’atur és un problema important, encara que no només està a Les Termes sinó a tot arreu
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OFICINES DE PROXIMITAT: EL SÍNDIC ALS BARRIS

El Síndic Municipal es desplaça constantment pel territori i, a més, organitza oficines de proximitat 
en les quals rep personalment als ciutadans i ciutadanes que volen presentar una queixa.

Aquest 2011 s’ha continuat potenciant i organitzat oficines de proximitat (un total de 8), amb 
l’objectiu d’apropar el Síndic Municipal a tots els barris i districtes de la ciutat. Les oficines de 
proximitat tenen lloc periòdicament en espais públics de cada barri, com per exemple casals d’avis, 
seus de les associacions de veïns i veïnes, mercats, centres cívics... i fins i tot els bars més concorreguts 
de cada zona de la ciutat. Fins allà s’hi desplaça un equip de l’Oficina del Síndic Municipal, liderat pel 
mateix Síndic, que atén personalment a tots els veïns i veïnes que s’apropen per formular queixes i 
preguntes i que visita la zona amb ells.

Prèviament a l’oficina de proximitat, s’anuncia la data i l’hora de la visita del Síndic al barri mitjançant 
cartells, informat a la AAVV i enviant un escrit a les entitats del barri.  
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CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS

El passat 15 de desembre, Sabadell va commemorar el Dia Mundial dels Drets Humans amb la 
programació de diversos actes organitzats pel Síndic municipal de greuges, que enguany ha treballat 
conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell i el Consell de Solidaritat i Cooperació.

Els joves amb els Drets Humans

A primera hora de la tarda, 8 estudiants en representació de totes les escoles de Sabadell, van llegir 
una selecció d’articles de la Declaració Universal dels Drets Humans i van fer volar 5 coloms al pati del 
Casal Pere Quart, cedits per la Societat Colombòfila Missatgers Arraona  i acompanyament musical 
dels Cracs d’ Andi.

Tot seguit, i ja a la sala d’actes del Casal, els alumnes de l’ institut Les Termes van explicar als més 
de 400 estudiants presents de diverses escoles de Sabadell el projecte “Insti-Síndic”, que estan 
implantant aquest curs escolar al seu centre organitzat per  l’Oficina del Síndic. 

A l’acte “Els joves amb els Drets Humans” va participar també el jove actor Adrián Marín, conegut per la 
seva participació a les sèries televisives “Física i Química” o “906090 Diario Secreto de un Adolescente”, 
entre d’altres. L’Adrián va contestar les preguntes sobre Drets Humans que els estudiants de Sabadell 
van plantejar prèviament a l’adreça de correu electrònic femdrets@sindicsabadell.cat. L’alcalde 
Manuel Bustos va concloure l’acte. 

Ponència del president d’Amnistia 
Internacional a Espanya

La celebració principal va tenir lloc al vespre, en 
un acte que va comptar amb la presència del 
president d’Amnistia Internacional a Espanya, 
Alfonso López, que va parlar sobre la situació 
dels Drets humans arreu del món. Abans de la 
ponència de López -que va ser moderada per 
Carme Sala, vicedegana del Col·legi d’Advocats 
de Sabadell- 20 ciutadans i ciutadanes, tots 
ells i elles representants de diversos col·lectius 
de la nostra societat Sabadellenca, van llegir  
articles de la Declaració Universal dels Drets 
Humans amb l’acompanyament musical en 
directe del grup “Els Cracs d’Andi”, i agraïm la 
col·laboració de Marc Ponce que va elaborar 
l’acompanyament d’imatges 

En acabar l’acte,  els assistents que van voler  
van participar a la Roda de la Pau que, com cada 
dijous, es concentra silenciosament davant de 
l’Ajuntament de Sabadell per demanar el final 
de tots els conflictes al món.
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EL SÍNDIC ÉS EL PRIMER DEFENSOR LOCAL DE L’ESTAT EN CREAR UNA CARTA DE 
SERVEIS COM A EINA D’AUTOCONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT PRESTADA

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha estat el primer defensor local que ha 
impulsat un document amb el que es compromet amb la ciutadania a acomplir uns nivells de qualitat 
i terminis de resposta determinats i que estableix els drets de les persones davant de la Institució. 
La Carta de Serveis, que Escartín va presentar en roda de premsa el passat mes d’octubre i que ha 
entrat en funcionament a partir del 2 de gener de 2012, és el resultat d’una anàlisi dels resultats de 
l’enquesta de satisfacció que, a finals de l’any 2010, es va realitzar als usuaris i usuàries del Síndic. 
Segons l’enquesta elaborada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública l’any 2010, els ciutadans i 
ciutadanes de Sabadell van valorar amb un 7 la qualitat del servei del Síndic a nivell global. 

La Carta de Serveis és un document que només tenen 7 defensors autonòmics i que el converteix en 
el primer Síndic local de l’Estat que n’impulsa un. La Carta de Serveis pretén fomentar la transparència 
de la Institució, l’accessibilitat, la qualitat i la seva flexibilitat. També estableix de forma clara i concisa 
els drets dels ciutadans i ciutadanes davant del Síndic; la relació de serveis que la Institució pot 
oferir i els terminis que s’obliga a acomplir. A més, regula tots els processos que ha de seguir l’equip 
de l’Oficina del Síndic i controla, amb una sèrie d’indicadors interns i periòdics, que s’assoleixin uns 
nivells de qualitat òptims en el servei prestat.

El document, que està vertebrat en 8 capítols i 21 articles, recull des dels principals drets dels 
ciutadans i ciutadanes davant del Síndic (com ara el dret a tenir una resolució de forma expressa, que 
el llenguatge utilitzat sigui senzill i comprensible o conèixer la identitat de la persona que els atén, 
entre d’altres), els serveis que presta a la ciutat (des de la tramitació i resolució de queixes, seguiment 
de recomanacions o la promoció dels Drets Humans a Sabadell, entre d’altres) o l’obligatorietat a 
estar disponible per a qualsevol consulta ciutadana fora de l’horari d’obertura de l’Oficina, mitjançant 
una petició de cita. 
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NÚRIA DE GISPERT  INAUGURA EL SEMINARI DE DRETS HUMANS

La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, va inaugurar el cicle de ponències sobre 
Drets Humans que el Síndics municipals de Sabadell,Sant Cugat del Vallès i la Sindica de  Terrassa, ha 
organitzat aquest  2011. Sota el nom de “Seminari de Drets Humans”, les 3 ciutats vallesanes acolliren 
des del mes de març fins al novembre, diverses ponències d’experts.

La inauguració del Seminari, que es va celebrar al Casal Pere Quart de Sabadell el  mes de març 
va comptar amb una nodrida representació d’altres Síndics municipals catalans, a més dels 
organitzadors. La conferència inaugural, que va tractar sobre els Drets Humans i la ciutadania, va 
ser a càrrec de José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, i Íñigo Lamarca, Ararteko (defensor) del 
Poble Basc. El moderador de la ponència va ser Vicenç Creus, president d’AVAN.  
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ACTE SOBRE ELS DRETS DE LES DONES

El passat 30 de juny, el Casal Pere Quart de Sabadell va acollir la xerrada “Els Drets de les dones”, 
organitzada pel Síndic Municipal. La xerrada va comptar amb la presència com a ponents de 
Montserrat Gatell, presidenta de l’ Institut Català de la Dona, i Jordi Serrano, rector de la Universitat 
Progressista d’Estiu. La moderadora va ser Neus Pujal, Fiscal en cap de la Fiscalia de Sabadell. 

Per tal de centrar els continguts de la xerrada, amb anterioritat un grup de dones procedents de 
diversos col·lectius de Sabadell es va reunir a petició del Síndic Municipal. La finalitat era bàsicament 
tractar el tema de forma complementària a la que es va exposar a la xerrada posterior i poder 
extreure’n reflexions i preocupacions sobre com viuen i veuen l’exercici dels seus Drets com a dones. 
Un resum de les reflexions d’aquesta trobada va servir com a introducció a la mateixa. 

Aprofitant aquest acte, el Síndic va llegir una declaració amb els compromisos que adquiria per 
garantir la defensa dels Drets de les dones. 

Els compromisos adquirits pel Síndic

“Procuraré portar a terme a la pràctica el meu 
compromís, treballant el dia a dia per a intentar 
aconseguir la màxima difusió d’aquesta lluita 
i de la gran tasca que encara hi ha per fer, i 
intentaré crear un espai per posar en comú i 
estimular la participació com a eina de reflexió 
social.

Per una altra banda, també vull expressar el 
meu compromís per vehicular les denúncies 
que en l’àmbit de qualsevol discriminació per 
raó de gènere en  pugui ser coneixedor, tant en 
la seva derivació a entitats i organismes com a 
la Comissió de Convivència de Sabadell.

També procuraré portar a terme aquests 
compromisos a través del Programa d’Educació 
en Valors que realitzo als centres educatius de 
Sabadell, recollint i expressant la necessitat 
d’articular mitjans de sensibilització que ajudin 
al reconeixement de la igualtat entre dones i 
homes en l’estructura social actual.

Finalment, i com a conseqüència d’aquest 
compromís vetllaré per utilitzar en les 
meves relacions amb els ciutadans i 
ciutadanes, un llenguatge que abandoni 
qualsevol ús discriminatori, ja sigui sexista o 
androcèntric”. 
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EL SÍNDIC SIGNA CONVENIS AMB LA UAB I ELS TAXISTES DE SABADELL

Conveni amb la UAB per acollir estudiants de Dret en pràctiques

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, i el Degà de la Facultat de Dret de la UAB, 
Josep Maria de Dios, han formalitzat aquest 2011 un conveni de col·laboració mitjançant el qual 
els estudiants de Dret poden realitzar les pràctiques a l’Oficina del Síndic. L’objectiu del conveni és 
que els estudiants i estudiantes  universitaris combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica 
professional amb el Síndic local, aprenent dels casos reals que tracta el defensor local per garantir 
els drets de la ciutadania.

Conveni amb els taxistes per donar a conéixer els serveis del Síndic

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, i els presidents de les dues associacions 
de taxistes de Sabadell (Josep Casafont, de l’Associació de Ràdio Taxi de Sabadell i Francisco José 
Martín, de Taxi Catalunya), han formalitzat aquest any un conveni de col·laboració mitjançant el qual 
els taxistes que donen servei a la ciutat col·laboraran en la difusió del Síndic Municipal. L’objectiu del 
conveni és que els clients dels taxis, que en les seves converses habituals amb els taxistes exposen 
els seus problemes i queixes, coneguin que existeix el Síndic municipal al seu servei. D’aquesta 
manera, quan un client expliqui algun problema que ha tingut amb l’administració municipal, el 
taxista podrà recordar-li l’existència del Síndic i donar-li les dades bàsiques de contacte. 

Aquest acord significa un nou programa de difusió del Síndic Municipal, que se suma als ja portats a 
terme amb altres col·lectius professionals. 
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ANNEX 1
Insti-Síndics a Les Termes un projecte d’ètica i ciutadania a l’Institut  Les Termes

PROJECTE DE MINI-SINDICS A L’INS LES TERMES

Presentació

Aquest curs 2011-12, en la matèria d’Ètica (educació ètico-cívica), els alumnes que l’han cursat tres 
hores a la setmana durant el 1r trimestre, han participat en un projecte experimental proposat pel 
Síndic de Greuges Municipal a la professora, Dolors Alcántara.

El projecte forma part de les diverses col·laboracions que es porten a terme entre el Síndic, Josep 
Escartín, i les matèries per al desenvolupament personal i la ciutadania a l’INS Les Termes - educació 
per a la ciutadania (2n ESO) i ètica (4t ESO)- de les quals és titular la mateixa professora. Els grups 
de 2n participen en una xerrada que ofereix el Síndic en el marc del programa d’educació en valors 
i drets humans. Els grups de 4t participen en la celebració del Dia dels Drets Humans al Casal Pere 
IV juntament amb altres centres escolars de Sabadell. Aquest serà el tercer curs en què es concreta 
aquesta col·laboració i s’amplia al projecte de Insti-Síndics.

Descripció

Per tirar endavant el projecte hem comptat amb el suport del Síndic, que ens ha ofert els contactes i 
ha procurat la col·laboració d’aquests. També hem comptat, i ha estat fonamental, amb l’entusiasme 
dels alumnes. Cap mitjà material més enllà dels habitualment utilitzats a l’aula, cap pressupost extra.

Cap dedicació horària extra dels alumnes més enllà de les entrevistes, d’una durada màxima de tres 
hores en algun cas. Cap feina especial per part de la professora al procurar que la feina en grup dels 
alumnes anés adreçada al coneixement directe de la realitat propera amb els propis mitjans dels 
alumnes i al seu desenvolupament personal com a ciutadans i ciutadanes.

Per aquest desenvolupament no va ser menor la importància de la forma com iniciàvem el projecte i 
com es prenien les decisions. Sent un dels eixos temàtics la reflexió sobre la democràcia, no podíem 
deixar passar l’ocasió de fer democràcia a l’aula.

Un cop elaborats els aspectes bàsics de la proposta entre el Síndic i la professora, aquesta proposta 
va ser exposada al grup i va ser posada a la seva consideració i votació. Si el grup no l’acceptava, 
calia abandonar el projecte i deixar-lo per a un altre trimestre amb un altre grup. El grup, però, va 
votar majoritàriament a favor de dedicar temps a l’aula i fora d’ella a treballar en grup el projecte. 
I és que sense l’acceptació dels alumnes el projecte hauria estat una feina obligatòria més que no 
hauria provocat probablement gaire interès i, per tant, no hauria comptat sinó amb una pobre 
dedicació. Sovint passa que anar a la recerca d’allò que motiva intrínsecament es troba a partir de 
preguntar, d’escoltar i d’acceptar les respostes. Sovint passa que aquest ja és un bon punt de partida 
per comptar amb la seva participació.
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Com que hi havia sis persones per a ser entrevistades, el grup classe es va dividir en sis grups, cada 
un representant un Insti-Síndic, i van triar a qui volien entrevistar.

Les persones a qui havien d’entrevistar eren les següents:

-Cristina Vidal, educadora social.

-Nois i noies amb síndrome de Down que viuen a un pis sense tutelar, autònomament.

-Persona afectada amb el VIH-SIDA que viu a un pis no tutelat.

-Àngel Muñoz, coordinador de districte.

-Joan Jordán, representant de la policia local.

-Representant de l’associació de Veïns; l’única que, tot i haver estat realitzada, no va ser lliurada a la 
professora.

Seguidament, entre tots es va elaborar una primera part de l’entrevista, sempre tenint en compte 
que l’objectiu primer era aconseguir informació de primera mà sobre la situació dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes de Les Termes.

Aquestes van ser les preguntes, clares i genèriques, que es van elaborar entre tot el grup classe:

1-Des del teu punt de vista, creus que les/els ciutadans/ciutadanes de Les Termes tenen els seus 
drets protegits per igual?

2-Què creus que fa l’ajuntament per solucionar els problemes? Què creus que hauria de fer?

3-Creus que en el futur es donaran millores per als ciutadans de les Termes?

En paral·lel a la feina del Síndic municipal, els alumnes havien de recollir informació sobre la situació 
social i de drets dels habitants de Les Termes, atenent especialment als aspectes que fossin de 
competència del govern municipal. Com a mini-Síndics, la informació recollida seria integrada pel 
Síndic en el seu informe anual al plenari de l’Ajuntament, plenari al qual possiblement els nois i noies 
participants en el projecte siguin convidats a assistir-hi.

Cada grup havia d’afegir les preguntes que considerés útils per completar la informació precisada. 
Per això, van fer una petita investigació a la web de l’Ajuntament, a la del Síndic i a d’altres per tal de 
fer-se una idea general de les responsabilitats del govern municipal, de les tasques del Síndic i de les 
de les persones del districte que havien d’entrevistar.

Els alumnes van disposar dels telèfons de contacte facilitats pel Síndic i van ser autònoms des del 
primer moment, sempre comptant amb el suport de la professora. En la majoria dels casos els 
contactes i la disponibilitat van ser fluids i es va facilitar molt als nois i noies l’accés a les persones. En 
alguns altres, no va ser tan fluid. Només en un parell de casos van perdre hores lectives, sortint de 
l’institut amb autorització dels pares i amb coneixement del professorat afectat.

Un cop feta l’entrevista, havien de presentar-la en format digital a la professora.

Un intent de valoració pedagògica.
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Abans de presentar les entrevistes realitzades, cal fer una valoració de com ha anat el projecte i 
sortir al pas de possibles judicis que ignorin el context en què s’emmarca la proposta i la feina dels 
alumnes.

Exposat l’origen de la proposta, cal destacar que no és casual que l’INS Les Termes sigui seleccionat 
pel Síndic Municipal per a posar en marxa aquest projecte. A més de les col·laboracions que es van 
iniciar dos cursos enrere, la sintonia entre el Síndic i la professora facilita moltíssim la consecució 
de projectes compartits al voltant de promoure l’educació d’una consciència crítica i activa dels 
problemes socials i de drets entre els adolescents que estudien a l’INS Les Termes. La confluència 
entre els objectius educatius de la feina del Síndic i les matèries de l’àrea per al desenvolupament 
personal i la ciutadania és clara i seria una llàstima desaprofitar l’oportunitat formativa que ofereix.

Cal parar atenció, a més, en les característiques de l’alumnat de l’INS Les Termes, i de l’adolescència 
en general, en el context educatiu i social en què es troben.

D’una banda, l’atenció insuficient, a criteri de l’autora d’aquestes línies, a la importància que té la relació 
dels adolescents amb els seus iguals, si no és per considerar-la un entrebanc per a l’aprenentatge. 
Considerar-la punt de partida que s’incorpora en el disseny d’estratègies d’aprenentatge afavoreix, 
sens dubte, la motivació de l’alumnat que, al trobar-se en un entorn d’aprenentatge més semblant 
al que busca habitualment, es relaxa i millora l’atenció, en contra del que s’acostuma a creure. N’hi 
ha prou que el professorat sàpiga que aquesta atenció ha de ser canalitzada cap a fites pràctiques, 
clares i, sobretot, amb sentit per als alumnes. Per tant, caldrà fer l’esforç de ser concret, d’acceptar 
preguntes sobre pautes d’actuació que siguin motiu de dubtes i respondre-les amb claredat, sempre 
deixant als alumnes la gestió de tots els aspectes que estigui al seu abast gestionar i no substituir en 
cap cas l’autonomia dels alumnes per la descripció detallada d’un procés de treball que han d’anar 
configurant des d’ells mateixos i a partir d’unes condicions donades que es comparteixen amb ells 
prèviament.

Entre aquestes no és menor la que suposa el caràcter dels seus intercanvis i relacions, mediatitzades 
per tot l’entorn extern a l’institut, normalment aliè a l’acció del professorat i molt desconegut per 
aquest. Donar-li espai a aquest element i fer-lo emergir al treball a l’aula aporta una informació 
molt valuosa sobre les capacitats d’aprenentatge dels alumnes, la forma com estableixen les seves 
relacions amb els iguals i com aquesta vehicula la possibilitat dels aprenentatges. Es tracta de que 
el professorat aconsegueixi adoptar una posició d’observador i de suport alhora, de vigilant atent 
i supervisor directe quan identifica la necessitat de fer-ho, garantint als alumnes la llibertat de 
decisió en un marc dibuixat a traços clars, però no al detall. Es tracta d’apuntar a possibles activitats 
i deixar-les al criteri dels alumnes, els quals s’han de veure davant de diferents possibilitats a partir 
de la realització d’uns mínims. Es tracta, en el rerefons, d’assumir que sempre hi ha aprenentatge 
des de la realitat dels alumnes i no només quan s’ajusta als marges d’un producte preconcebut 
que podria estar lluny del seu abast i dels seus interessos. Es tracta de transformar la tan discutida 
–cosa gens sorprenent tal i com es planteja...- atenció a la diversitat en un tarannà respectuós 
amb les necessitats i amb les possibilitats dels alumnes i integrar-les en un projecte compartit, 
com ha estat el que aquí ens ocupa, però que ha marcat tota l’estratègia de treball de la matèria 
per ser efectiu i no deixar aquest projecte com un bolet en mig de dinàmiques individualistes i 
individualitzadores, memorístiques i desintegradores de la també tan discutida – en aquest cas per 
incomprensióconstrucció dels aprenentatges.
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Per tant, no ensenya només el professorat i aquest no és el centre de les activitats que realitzen els 
alumnes, sense perdre per això importància la seva tasca, sinó transformant-la en la de possibilitador 
d’aprenentatges.

No tothom va treballar igual: ni igual de bé ni amb la mateixa dedicació, però tothom s’hi va dedicar 
al treball assignat. Va ser un èxit que aquells que aparentment invertien grans esforços en defugir les 
feines individuals i mostraven problemes d’atenció constantment, abandonessin aquesta actitud a 
favor del compromís amb el treball amb els companys i les companyes de grup.

Llavors ni la llengua ni el nivell assolit cursos enrere ni la procedència va ser un handicap, o si ho va 
ser, se’n van sortir prou bé, perquè no va repercutir significativament en els resultats dels treballs de 
grup i de la classe. Un argument més per a que els grups classe siguin tan variats com és la realitat 
dels alumnes.

I aquí ve la segona qüestió a considerar de manera destacada en aquest projecte: la realitat i els seus 
emocionants efectes. Entenem com a “realitat” l’estat del fragment de món socio-cultural i econòmic 
del barri de Les Termes.

Intentar una aproximació a la situació d’aquesta realitat que els envolta no ha estat un motiu de 
rebuig per part dels alumnes, adolescents “immersos en una voràgine de consumisme salvatge, 
intoxicació informativa i valors contraposats“1 , en contra del que molts apriorísticament valorarien. 
Al contrari: ha estat un element de motivació per la majoria. I d’una motivació emocionada, podem 
dir sense que se’ns coli idea o vocabulari no adient, perquè precisament de qüestionar la visió del 
que és adient ha tractat també aquest projecte.

Ja és un clàssic de la literatura especialitzada partir de la valoració de la vessant emocional per a la 
motivació i per al bon curs dels aprenentatges que tenen el seu inici i seguiment a l’aula. Sovint les 
entrevistes han estat emocionants per als alumnes i així ho han comentat a la tornada de fer-les a la 
professora. Els somriures i les mirades expressives, les explicacions en què tots volien dir com havia 
anat, les fotografies i els vídeos que van fer, en més d’un cas, des que van fer el camí per arribar al lloc 
de l’entrevista fins a la sortida d’aquesta... són proves més que suficients del que ha suposat, i que 
resulta difícil aconseguir habitualment: que tinguin una experiència quan aprenen.

Les preguntes per avaluar com havia estat el projecte han estat tan “informals” com la dinàmica 
establerta a l’aula aparentment: Com va anar l’entrevista? Us va agradar fer aquesta feina? Per què? Què 
heu après? Creieu que ha pagat la pena participar en aquest projecte? Què és el que més us ha agradat de 
tot el que hem fet aquest trimestre?

Algunes respostes, d’entre moltes...:

-Ens van acollir molt bé.

-Ens van tractar molt bé.

-Van estar molt per nosaltres.

-Ens va explicar moltes coses interessants, més del que vam preguntar.
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-Hem après a fer una entrevista a algú que no era de l’institut.

-Tots els del grup hem treballat sempre. Això sí, no tothom ha fet de tot.

-Ens ho vam passar molt bé.

-Hem après a muntar les fotografies i que passin soles amb música.

-Hem après a pujar un vídeo a youtube.

-No sabíem que hi havia gent amb SIDA vivint al barri.

-Mai no havíem pensat que les persones amb síndrome de Down no poden

conduir i això fa que necessitin per tot els transports públics.

-Ha estat molt bé participar en el projecte.

-El millor del trimestre ha estat el projecte de mini-Síndics.
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