
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha presentat
les dades de l'activitat de la seva oficina durant l'any
2012 en cada districte de Sabadell. Així, en els darrers
mesos, Josep Escartín s'ha reunit amb els 7 Consells de
Districte de la ciutat, amb la finalitat d'exposar les
queixes rebudes en cada zona i explicar les actuacions
realitzades en tots els barris.

Els gràfics mostren, per una banda, el percentatge de
queixes per habitant en els 7 districtes de Sabadell. I,
per l'altra, el percentatge de resolucions estimades a
favor del ciutadà en cada districte.

Dades globals de l'any 2012
En conjunt, l'any 2012 l'Oficina del Síndic va realitzar
1.098 atencions, un 5% més que al 2011. Es van obrir
196 expedients, un 6% més. En quant a les resolucions,
se n'han portat a terme 247, 62 més que al 2011. El 84%
de les resolucions del conjunt de Sabadell han estat
favorables als ciutadans i ciutadanes.

Compromís amb la transparència
Amb la voluntat de potenciar la transparència de l'Oficina
del Síndic, a la pàgina web www.sindicsabadell.cat es
pot consultar la liquidació del pressupost 2012 de la
Institució.



Com ja és tradicional, després de la presentació de la
memòria anual al Ple i als Consells de Districte, el Síndic
s'ha reunit amb tres partits polítics que no van tenir
prous vots per obtenir representativitat al Consistori
però que, al seu parer, "cal tenir en compte".

Per aquest motiu, el Síndic els ha lliurat la memòria
2012 i els ha explicat els principals trets de la seva
actuació durant el passat any.

Durant els 3 darrers mesos, l'exposició "Què és un Síndic
local" ha continuat la seva itinerància pels diferents
barris de la ciutat. D'abril a juny, la mostra s'ha pogut
visitar en tots els Centres Cívics de Sabadell.

El Síndic Josep Escartín ha manifestat la seva satisfacció
després de comprovar la bona acollida entre els ciutadans
i ciutadanes que ha tingut la mostra de l'Oficina del
Síndic, que ha comptat amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i els Síndics del Vallès.

Seguint amb el programa de proximitat de l'Oficina del
Síndic, durant el darrer trimestre Josep Escartín ha
visitat diverses entitats de la ciutat, per interessar-se
per la seva feina i per conèixer com veuen la ciutat des
de les seves realitats.

Fruit d'aquestes trobades, el Síndic pot realitzar
actuacions d'ofici per realitzar alguna recomanació de
millora a l'Ajuntament. En aquest sentit, en les darreres
setmanes, el Síndic Escartín ha insistit que les famílies
monoparentals s'equiparin a les nombroses.

Un total de 1.050 estudiants de la nostra ciutat han
participat durant el curs 2012-13 en la 7a edició del
programa d'Educació en Valors del Síndic Municipal.
Com a novetat d'enguany,  l'Oficina del Síndic ha repartit
a tots els centres escolars el calendari dels Drets i
Deures dels i les joves.



Hem de saber que quan s'inicia un procediment
amb l'Administració, ja sigui d'ofici (perquè
l'Administració l'ha iniciat) o a instància de
l'interessat, sempre implica uns efectes.

Uns efectes que sempre es donen i que tenen
molta rellevància pels administrats en quan a
terminis i Drets per exercir-los.

Aquest efectes són els següents:

L'obligació de l'administració de dictar una
resolució expressa i notificar-la a les
persones interessades.

L'obligació d'informar als interessats del
termini màxim establert per emetre la
resolució i notificar-la així com els efectes
que pugui produir el silenci. Aquesta
informació s'ha de contenir en la notificació
o publicació de l'acord d'inici d'ofici o en
la comunicació que s'ha adreçat als
interessats dins el termini de 10 dies
següents a la recepció de la sol·licitud en
el registre de l'òrgan competent. 

El procediment s'ha d'impulsar d'ofici en
tots els seus tràmits, independentment de
la seva forma d'iniciació.

El despatx dels expedients ha de rea-
litzar-se segons l'ordre rigorós d'incoació
en assumptes de naturalesa homogènia,
tret que existeixi un ordre motivat en sentit
contrari.

S'interrompen els terminis de prescripció.

Es determina l'inici del còmput del termini
màxim del qual disposa l'administració per
a resoldre el procediment i notificar-ne la
resolució. Quan el procediment s'iniciï
d'ofici, el termini màxim de què disposa
l'administració per dictar resolució expressa

es compta  a partir de la data d'acord d'inici.
I, quan s'inicia a instància d'una persona
interessada, el termini màxim es compta
des de la data en què la sol·licitud ha tingut
entrada en el registre de l'òrgan competent
per a la seva tramitació.



En aquest darrer trimestre, el Síndic ha resolt diferents
expedients, però en destaca un, per les diferents queixes
que els ciutadans i ciutadanes han presentat darrerament
sobre aquesta problemàtica. Es tracta de persones que
arriben al Síndic disconformes amb la denegació de la
targeta gratuïta de transport públic. La seva indignació
es concreta en el fet que els hi deneguen perquè els
ingressos que perceben de la Seguretat Social
sobrepassen en poquíssims euros el Salari Mínim
Interprofessional, i per això l'Ajuntament els denega la
targeta gratuïta. En canvi, hi ha altres persones que no
reben cap prestació de la Seguretat Social, i perceben
rentes per immobles molt superiors al SMI, i
paradoxalment  tenen dret a l'obtenció de la targeta
gratuïta.

La targeta gratuïta de transport públic per a majors de
65 anys, de l'Ajuntament de Sabadell, té com a fi
principal el d'afavorir que aquelles persones grans amb
menys recursos puguin obtenir un títol gratuït per
utilitzar el transport públic. L'obtenció de l'esmentada
targeta es realitza en funció dels següents paràmetres:
han de ser persones empadronades a Sabadell; que
tinguin 65 anys o més, i que no tinguin ingressos superiors
al salari mínim interprofessional.

El nivell d'ingressos de les persones és pot mirar des
d'un punt de vista sectorial (ingressos per rendiments
de treball - nòmina o pensió -) o des d'un punt de vista
general o global (ingressos per rendiments de treball,
de capital, d'activitats econòmiques, guanys i pèrdues
patrimonials i imputacions de renta - renta- ).
La forma més justa, en el sentit del principi d'igualtat
material de l'art. 14 de la Constitució, és tenir en
compte la renta, o sigui, tot el que un té en funció de
les seves circumstàncies personals i familiars.

Per tant, tot i que en l'apartat de persones interessades
cal que aquestes reuneixin els requisits esmentats
(empadronament, majors de 65 anys, i ingressos no
superiors a SMI) a l'hora de presentar la documentació
l'Ajuntament de Sabadell sol·licita el DNI, i el justificant
d'ingressos de la pensió de l'INSS o certificat acreditatiu
de l'INSS que no rep cap prestació. Per tant s'equiparen
els ingressos d'una persona, als que rep de l'INSS, amb
independència d'altres rentes que pugui percebre la
persona sol·licitant. Així es poden produir situacions
totalment injustes, com ara que una persona que no
ha treballat mai, perquè no ho ha necessitat, tingui
una nòmina o pensió molt minsa, però, en canvi, tingui
un patrimoni familiar molt superior al d'una persona
que sí que ha treballat i que té una pensió normal.

El Síndic va considerar que hi havia greuge i va recomanar
a l'Ajuntament que tingui en compte la renta com a
criteri econòmic per atorgar ajudes o incentius socials,
de conformitat amb el principi d'igualtat material de
l'art 14 i 9.2 de la CE, per garantir un tracte més just
i equitatiu. Alhora també va recomanar que elabori i
aprovi 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 (indicadors tipus
IMPREM o IRSC), els requisits per ser-ne beneficiari, i
la resta d'elements connexes, tenint en compte la
possibilitat de concessió de persones amb un grau de
disminució reconegut que tot i superar el llindar dels
indicadors tipus utilitzats es consideri que són ingressos
baixos.

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


