
El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, va
presentar al Ple el passat mes de març l'informe del
sisè mandat, durant el qual les xifres d'atencions
realitzades, expedients oberts, resolucions i
recomanacions han crescut respecte l'any anterior.
Escartin va destacar les 1.051 atencions realitzades (un
15% més que al 2010), entre queixes i consultes. En
total s'han obert 185 expedients, un 47% més que l'any
anterior.

Dels 185 expedients oberts a l'Oficina del Síndic, la
majoria fan referència a llicències (25 expedients),
tributs i altres impostos (20), altres ens (19) i habitatge,
convivència i altres temes, amb 13 expedients cadascun.

En quant a la resolucions, s'han portat a terme 185
durant el 2011, 69 més que al 2010. El 85% de les
resolucions d'enguany han estat favorables als ciutadans
i ciutadanes. Destaca l'alt percentatge d'expedients
resolts durant la tramitació (63), que són aquells
expedients que l'Ajuntament soluciona a favor del
ciutadà/na abans que el Síndic faci la seva resolució
però després de la seva intervenció.

Pel que fa a les recomanacions, el Síndic Municipal n'ha
realitzat durant el 2011 un total de 54, 10 més que al
2010: 9 fan referència a l'Àrea de Serveis a les persones;
22 a l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic i 23 a l'Àrea
d'Economia i Serveis Centrals.

"L'administració no pot abusar de la presumpció de
veracitat ni del silenci administratiu"
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep
Escartín, va aprofitar la presentació de l'informe anual
per recordar que "l'administració no pot abusar de la
presumpció de veracitat", en referència al procediment
sancionador de la Policia Municipal que, segons el seu
parer, molt sovint "es basa únicament en la presumpció
de veracitat dels agents, sense constar 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".

A més, Escartín també va criticar el silenci administratiu
"com a forma de terminació d'un procediment". En
aquest sentit, va destacar "el dret dels ciutadans i
ciutadanes a ser escoltats i l'obligació de l'administració
a fer-ho".

El Síndic amb la ciutadania
La difusió de les funcions del Síndic Municipal és també
una part important de la tasca diària de l'equip de
l'Oficina del Síndic. Enguany, destaca la renovació de
la pàgina web del Síndic, independent de la de
l'Ajuntament de Sabadell (www.sindicsabadell.cat) i la
presència i contacte ciutadà a través de les xarxes
socials: Twitter (@sindicsabadell) i Facebook
(www.facebook.com/sindicsabadell).



El passat 6 de març, dia en què el Síndic presentava el

seu informe anual al Ple, el diari ARA va dedicar la

secció "El dia que m'espera" a repassar l'agenda de Josep

Escartín. Aquí podeu veure la secció:

Durant aquest trimestre, el Síndic ha intensificat les

seves visites a entitats sabadellenques per tal de conèixer

millor la realitat de la ciutat. Una especial preocupació

per saber com pateixen els més necessitats l'ha portat

a visitar el Rebost Solidari de Sabadell.

En el marc del programa de proximitat, el passat

trimestre el Síndic va obrir l'oficina d'atenció als ciutadans

i ciutadanes als mercats de Torre-romeu i de Campoamor,

durant les quals es van obrir 5 expedients i es van

atendre un total de 22 persones.

El Síndic s’ha reunit recentment amb l’empresa gestora
del cementiri municipal de Sabadell (TORRA, SA) i amb
l’empresa adjudicatària del contracte que gestiona la
zona blava (Serveis Generals per Municipis, SA). Aquestes
actuacions s’emmarquen en l’àmbit de les seves
competències, ja que la Institució, no només està
facultada per supervisar l’activitat de l’Administració
quan aquesta és duu a terme de forma directa per
l’Ajuntament -ja sigui a través de la pròpia organització
ordinària de l’Ajuntament, per un organisme autònom
(com seria l’Agència Tributària de Sabadell), o per una
societat mercantil amb capital íntegrament municipal
(com VIMUSA)- sinó que també pot exercir aquesta
activitat de supervisió en totes aquelles activitats que
l’Ajuntament presta de forma indirecta. Aquest seria
el cas, per exemple, d’un contracte amb un tercer que
no està integrat en l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament, com ara en l’activitat de transport públic
de viatgers, subministrament i depuració d’aigües o
recollida i tractament de residus.

El Síndic ha volgut mantenir aquestes reunions pel fet
que aquestes empreses operen en sectors que  preocupen
la ciutadania.



El Síndic ha estimat el greuge d’un ciutadà, queixós per

una reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada el

març del 2010, i de la qual no n’havia obtingut resposta

per part de l’Ajuntament, transcorreguts més de dos anys.

Després de patir una caiguda a la via pública, va interposar

la corresponent reclamació pels danys produïts per aquest

concepte,  però l’Ajuntament de Sabadell va excedir el

termini màxim establert per resoldre expressament els

procediments de responsabilitat patrimonial, de 6 mesos,

de conformitat amb l’art. 13.3 del RD 429/1993, de 26 de

març, pel qual s’aprova el Reglament del procediment de

responsabilitat patrimonial de les administracions públiques,

i que desenvolupa el Títol X de la Llei 30/92, LRJPAC.

Certament que des de la presentació de la instància fins

el 27 de maig de 2011, el procediment va quedar suspès,

però des del maig de 2011, i fins que es va presentar la

queixa al Síndic, havien transcorregut també, i en escreix,

els sis mesos que la llei estableix per respondre aquest

tipus de procediment. Per tot, el Síndic va recomanar,

novament, a l’Ajuntament de Sabadell, l’obligació de dictar

resolució expressa en tots el procediments i a notificar-los

dins del termini establert legalment de 6 mesos. A més, el

Síndic va suggerir que quan el número de les sol·licituds

formulades pogués suposar un incompliment d’aquest

termini, l’òrgan competent per resoldre, a proposta de

l’òrgan instructor, podrà habilitar els mitjans personals i

materials per complir amb la tramitació adequada i dins

del termini, de conformitat amb els articles 42 i següents

de la L30/92, LRJPAC.

Aquest és un extracte de la resolució que ha fet el Síndic

Municipal de Greuges de Sabadell. Trobareu el document

complet a sindicsabadell.cat (apartat publicacions i

resolucions).



El Síndic, també ha elaborat una recomanació a
l’Ajuntament de Sabadell, a resultes de la queixa de
dos veïns, els quals adduïen, que l’habitatge que quedava
entremig dels seus dos immobles, es trobava en un estat
d’abandonament total, que havia provocat la proliferació
d’insectes i rates, així com l’aparició d’humitats a les
vivendes. En els expedients va quedar demostrat, per
part dels tècnics municipals, que calia dur una sèrie
d’accions a la finca veïna, com ara la conducció de les
aigües pluvials a la xarxa de clavegueram, la neteja
general de la finca per garantir les condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic, i la retirada de les
plaques de fibrociment. Per la qual cosa, conforme:
l’article 47 de la Constitució espanyola, que 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;  i conforme l’article 189 del
DL 1/2005 que 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; el
Síndic va estimar el greuge. La institució va recomanar
a l’Ajuntament que un cop iniciat l’expedient d’ordre
d’execució perquè el propietari de l’immoble deteriorat
realitzi les obres, la tramitació de l’expedient sigui
àgil, i que l’Administració executi tots els actes per
cobrar l’import de la multa,  ja que pel contrari aquesta
mesura no tindrà cap sentit. En tot cas, si arriba el cas
de l’incompliment de l’ordre d’execució, i s’imposen
multes coercitives, que acaben no esdevenint eficaces,
l’Ajuntament hauria d’executar subsidiàriament les
seves ordres com a sistema més útil per protegir la
legalitat urbanística i perquè en última instància,
l’incompliment de l’ordre d’execució de l’obra
contribueix al deteriorament dels habitatges veïns, que
són els que veritablement estan patint aquesta situació.

Aquest és un extracte de la recomanació que ha fet el

Síndic Municipal de Greuges de Sabadell a l'Ajuntament.

Trobareu el document complet a sindicsabadell.cat

(apartat publicacions i resolucions).


