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EN 1 MINUT

EL

SÍNDIC

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

QUI ÉS EL SÍNDIC?
Josep Escartín.

QUÈ FA?
Actua en defensa dels drets de les persones davant de 
l’Ajuntament de Sabadell i vetlla pel dret a una bona 
administració.

QUAN PUC RECLAMAR?
Després de queixar-se a l’Ajuntament i si no s’ha rebut 
resposta o bé la resposta no convenç.

COM PUC RECLAMAR?
Presentant un escrit areçat al Síndic, bé personalment 
(o l’Oficina del Síndic, Rambla, 69, Sabadell) o bé a través 
de la pàgina web www.sabadell.cat/sindicgreuges. 
També es pot presentar una queixa a l’adreça electrònica: 
oficinasindicsabadell.cat

EXEMPLES D’ACTUACIONS
Disciplina d’activitats: molèsties de soroll d’una activitat
Transport públic: no concessió de la targeta de transport 
gratuït quan es compleixen els requisits per obtenir-la
Serveis Socials: lentitud en la tramitació dels ajuts i 
incorrecte informació per part dels agents implicats
Hisenda municipal: ingressos indeguts, problemes per a 
la devolució
Multes: presentació d’al·legacions no tingudes en compte i 
infraccions en el procediment administratiu d’imposició de 
la sanció
Sorolls
Contenidors de brossa: molèsties per l’ubicació dels 
contenidors que provoquen pudors
Zones d’aparcament habilitades per a càrrega i 
descàrrega: aplicació de multes en zones CiD
Empadronament: problemes a l’hora de fer la inscripció
Espai públic: enllumenat públic, hi ha poca visibilitat a 
alguns carrers
Parades d’autobús: poc accessibles,...
Senyalització viària: mala senyalització de les vies 
públiques
Reserves d’estacionament per a disapacitats: mides 
justes de les reserves i ocupació per part d’altres usuaris no 
habilitats
VIMUSA: habitatges públics
Jardineria: manca de poda, problemes d’al·lèrgies, les 
arrels produeixen trencaments a la vorera

... i tot allò relacionat amb l’Ajuntament de Sabadell



ATENCIONS I ASSESSORAMENTS: 1051

TEMÀTIQUES DE LES QUEIXES

RECOMANACIONS: 54

RESOLUCIONS: 185

QUADRE COMPARATIU

EXPEDIENTS OBERTS AL 2011: 185

UN  ANY EN XIFRES

EL

2011



Presència a Internet i a les xarxes socials
Al mes de setembre, el Síndic va estrenar una 
nova pàgina web, independent del web de 
l’Ajuntament: 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: Twitter (@sindicsabadell) i Facebook 
(www.facebook.com/sindicsabadell).

Oficines de proximitat: el Síndic als barris
Aquest 2011 s’ha continuat potenciant i organitzat 
oficines de proximitat (un total de 8),MERCATS 
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.

AMB LA 

CIUTADANIA

EL

SÍNDIC

Actes organitzats pel Síndic al 2011
Seminari de Drets Humans
La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria 
de Gispert, va inaugurar el cicle de ponències 
sobre Drets Humans que el Síndic municipals 
de Sabadell, amb la col·laboració dels defensors 
locals de Sant Cugat i Terrassa, ha organitzat 
aquest any 2011. Sota el nom de “Seminari de 
Drets Humans”, les 3 ciutats vallesanes van acollir, 
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 passat 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. 

Principals xifres
Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes 225 
Visites a entitats i AAVV de la ciutat 36 entitats 
de Sabadell i 18 visites de proximitat pel 
territori sabadellenc
Assistència a actes 114 
Conferències El treball en la promoció dels 
drets de les persones s’ha traduït en 12 
ponències 
Convenis 2: un amb la UAB, per acollir 
estudiants de Dret en pràctiques, i un amb els 
taxistes de Sabadell, per donar a conèixer els 
serveis del Síndic



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. 

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 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.

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.
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 “mini-Síndic”, que 
estan implantant aquest curs escolar al seu centre 
amb la col·laboració de 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, van llegir els articles de la 
Declaració Universal dels Drets Humans amb 
l’acompanyament musical en directe del grup 
“Els Cracs d’Andi”. 
En acabar l’acte, tots els assistents 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.



FINALS
REFLEXIONS
Les reflexions finals de la Memòria 2011, que ha 
realitzat el Síndic Municipal de Sabadell, s‘han 
nodrit principalment 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. 

HABITATGE

“L’obligació dels ajuntaments és vetllar 
perquè els propietaris compleixin amb 
els seus deures legals de manteniment 
dels habitatges, i en el cas que aquests 
no els duguin a terme, l’Ajuntament ha 
d’ordenar d’ofici l’execució de les actua-
cions necessàries, o procedir a l’execució 
subsidiària, quan ha quedat palesa la 
manca de voluntat manifesta del propie-
tari”.

HABITATGE

 “Cal que l’Ajuntament es valgui de les 
seves ordenances (especialment de so-
rolls i vibracions) i les faci complir, inter-
venint sempre, però especialment, quan 
sigui coneixedora que a l’interior dels 
habitatges ocupats s’hi duen activitats 
il·legals”.



LLICÈNCIES

“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 represento, i vull 
recordar a l’Ajuntament que cal vetllar pel dret del descans dels veïns en el seu domicili”.

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.

CONVIVÈNCIA 

“En tot cas caldria crear un òrgan per 
donar solució a totes aquestes proble-
màtiques, 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”.

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.  

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.



DE LA CIUTADANIA

DEFENSANT ELS

DRETS

Periòdicament, programem visites al territori, obrint també oficines d’atenció a la 
ciutadania en diversos punts de la ciutat.

Casal Pere Quart
Rambla, 69
- Dimarts, dimecres i divendres, de 8.30 h 
a 14.30 h
- Dilluns i dijous, de 8.30 h a 18 h
També hores convingudes i visites a 
domicili 

Tel. 93. 726 42 11

oficina@sindicsabadell.cat

www.sindicsabadell.cat

Butlletí trimestral síndic.sbd
Si el vols rebrer per correu electrònic et pots 
subscriure a:  oficina@sindicsabadell.cat

josepescartin.blogspot.com
Blog personal de Josep Escartín

Twitter: @sindicsabadell

Edita: Oficina del Síndic, març 2012
Fotografies: Comunicació Síndic Municipal de Greuges i Juanma Peláez

Podeu consultar la memòria completa a:
www.sindicsabadell.cat


