


Com ja és habitual, el Síndic municipal ha
participat activament en les activitats del
Dia Mundial dels Drets Humans que
impulsa la ciutat de Sabadell. En concret,
el Síndic de Sabadell ha organitzat,
juntament amb la regidoria de Drets Civils
i Ciutadania, els actes del 10 de desembre.
És el segon any que l'Oficina del Síndic
i l'Ajuntament ha treballat conjuntament
en el programa d'actes commemoratius
del Dia Mundial dels Drets Humans.

Enguany, els actes han girat a l'entorn del
50è aniversari del famós discurs de Martin
Luther King, amb la cèlebre frase "tinc un
somni".

Acte amb estudiants: "Nosaltres també
tenim un somni"
El dia 10 de desembre al matí, Fira
Sabadell va acollir una trobada de joves
estudiants de diferents centres educatius
de la ciutat. En el decurs de l'acte, que va
comptar amb la presència de l'actor de
Polseres Vermelles Marc Balaguer, es van
compartir els somnis de totes les escoles
participants i es va fer també un
reconeixement als centres educatius

participants a la Xarxa Educativa Solidària
Intercultural.

Durant aquest mes, el compte de Twitter
del Síndic, @sindicsabadell, ha tuitejat els
somnis dels alumnes de Sabadell.

Acte institucional: "Els Drets vulnerats"
Per 7è any consecutiu, el Síndic municipal
de Greuges de Sabadell va impulsar una
xerrada relacionada amb la vulneració
dels Drets humans en el marc dels actes
commemoratius del Dia Mundial dels Drets
Humans. Enguany, l'acte institucional del
dimarts 10 de desembre va comptar amb
el testimoniatge d'Ameneh Bahrami,
estudiant iraniana que va ser atacada
amb àcid sulfúric per negar-se a acceptar
un matrimoni forçós. La directora de
l'Observatori DESC (Drets Econòmics,
Socials i Culturals), Vanesa Valiño, va oferir
també una xerrada. A més, representants
de diverses entitats sabadellenques i taules
de participació de la regidoria de Drets
Civils van llegir els seus somnis, amb els
seus desitjos per eradicar la vulneració de
Drets arreu del planeta.

Alguns somnis dels
estudiants de Sabadell

"He somiat que algun dia tots serem
feliços, viurem sense crisi, en un món
on els diners no seran importants"

"Que tots siguem iguals i amb els
mateixos drets"

"Que hi hagi igualtat i justícia"

"Que hi hagi feina i aliments per a
tothom"

"El meu somni és que no hi hagi
desnutrició ni corrupció"

"La igualtat entre totes les persones,
sense pobresa i amb els mateixos
drets"

"Que todos los niños tengan un plato
de comida y puedan ir al colegio"

"El meu somni és que els nens i nenes
no treballin i que gaudeixin de la
seva infantesa"

"Mientras no despertemos de nuestros
sueños tardaremos en conseguirlos"

"El meu somni és acabar amb la fam
i la pobresa mundial"





El motiu d'aquest informe extraordinari és la
necessitat de posar en coneixement els efectes
que tenen algunes de les decisions que pren el
Síndic. Quan el Síndic detecta que hi ha
deficiències d'instrucció o d'aplicació del dret,
l'Ajuntament ha d'aplicar només la llei -la revisió
dels actes dictats per ella mateixa-, i no serveix
l'excusa que cal un procediment a banda per
revisar els actes sobre els quals el Síndic ha emès
una recomanació.

El Síndic té l'encomana, establerta pel propi
Ajuntament, a través del seu Reglament, de
protecció i defensa dels drets fonamentals i les
llibertats públiques del 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. Partim doncs de la
premissa que les ciutadanes i ciutadans de
Sabadell tenen el dret a demanar l'empara al
Síndic perquè aquest en revisi la seva causa.  I
així ve contemplat en l'article 44 de la  Llei
municipal i de règim local de Catalunya on parla
en el seu article 44 de l'efectivitat i exigibilitat dels
drets dels veïns i fixa: "Per a fer efectius els drets
establerts per l'article 43, els titulars poden iniciar
els procediments administratius i jurisdiccionals
que corresponen per llei, i també poden demanar
l'actuació del Síndic de Greuges"

Les decisions del Síndic com així preceptua l'article
18 del seu Reglament, podran consistir en
l'estimació de la queixa o reclamació , i en aquest
cas el Síndic podrà formular les recomanacions,
suggeriments, advertiments i recordatoris que
cregui convenients, els quals no tindran en cap
cas caràcter executiu ni modificaran per si mateixos
els actes o resolucions administratives. L'article
continua afegint que si el Síndic considera que
l'aplicació de les disposicions normatives municipals
condueixen a un resultat que lesiona els drets o
interessos dels ciutadans, podrà recomanar a
l'Ajuntament les modificacions que consideri que
cal dur a terme perquè això no es produeixi.

Per tant, queda clar, i resulta evident com ja
recordava en el meu discurs del Ple de l'any 2012,
que les decisions del Síndic, en cap cas, poden
modificar les resolucions administratives preses
per l'Ajuntament de Sabadell, la qual cosa és
lògic en ares al principi de seguretat jurídica.  Però
no és menys cert que la meva intervenció ha de
poder tenir efectes pràctics per la ciutadania, ja
que així ha estat concebuda la Institució, del
contrari no vindria contemplada a la Llei municipal
i de règim local.  Cal recordar que les decisions
que pren el Síndic són el resultat de l'estudi de la
queixa lligada amb els drets procedimentals que
conformen el dret a una bona administració, les
normes constitucionals, així com totes aquelles
normes que recullen els drets fonamentals, sense
oblidar els principis generals del dret, entre el que
hi ha el de justícia social. Per tant, les resolucions
que emeto han de ser considerades per part dels
responsables municipals de forma que procedeixin
a revisar el cas, i a un nou pronunciament exprés,
a través del qual ratifiquin o modifiquin l'acte
administratiu dictat en primera instància.

El dia 20 de setembre de 2013, el Síndic va sol·licitar
a l'Ajuntament que aquest emetés informe respecte
al nombre de multes anul·lades, dels del dia
01/01/2012 fins el 30/06/2013, tant d'ofici com a
instància de part;  i en data 24 d'octubre de 2012

s'ha notificat l'informe a l'Oficina del síndic, indicant
que les anul·lades d'ofici són 1.975 i les anul·lades
arrel de les al·legacions i recursos presentats pels
reclamants és de 1.894, per tant, un total de 3.869
multes anul·lades. Per tant, l'excusa municipal per
la qual no s'anul·len multes on el síndic ha
recomanat que es faci, perquè no hi ha un
procediment establert, no és vàlida, ja que és el
mateix procediment seguit en aquests 3.896
expedient de multes anul·lats.

Parlem també de basar únicament les decisions
municipals en la presumpció de veracitat dels
agents de la Policia Municipal. El Síndic,
contràriament al que pot pensar l'Ajuntament, no
és contrari a la presumpció de veracitat dels
agents, i de fet les resolucions on no és possible
aportar cap més prova, el Síndic resolt en base
aquest principi i desestima les pretensions del
ciutadans. Però l'Ajuntament quan pot aportar
altres proves, ha de fer-ho, i així ho ha fixat
reiteradament la jurisprudència, no sent suficient
la paraula de l'agent per basar totes les decisions
municipals.  L'article 75 del Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el
vigent text refós de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial (en endavant
Llei de Trànsit), determina que les denúncies
formulades pels agents de l'autoritat encarregats
de la vigilància del trànsit "darán fe, salvo prueba
en contrario, de los hechos denunciados y de la
identidad de quienes los hubieran cometido",
però al propi temps matisa aquesta presumpció
de veracitat tot establint que es dóna sens perjudici
del "deber de aquellos de aportar todos los
elementos probatorios que sean posibles sobre
el hecho denunciado", i aquest deure d'aportació
de proves quan sigui possible, es reitera en l'article
14 del Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer,
pel qual s'aprova el reglament sancionador de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial. De l'anterior se'n desprèn que en les infraccions
relatives a estacionaments prohibits o parades
antireglamentàries en ésser possible efectuar una
fotografia, aquesta possibilitat comporta legalment
el deure de recollir aquesta prova i aquest mateix
criteri s'ha d'aplicar en tots els altres casos o
supòsits en que sigui possible deixar constància
gràfica de la identificació del vehicle, lloc, data
i hora. Els Tribunals consideren que existeixen
infraccions en les quals no és possible obtenir
altre mitjà probatori que no sigui la pròpia
denúncia de l'agent però que hi ha tipus
d' inf raccions com són les re lat ives a
"estacionamientos prohibidos, en que son
perfectamente fáciles otras pruebas, tales como
una fotografia"
També parlem de defectes en les notificacions
que produeixen indefensió al ciutadà, la qual
cosa duu al Síndic a considera l'acte anul·lable.

Per tot, HE DEMANAT a l'Ajuntament de Sabadell
que tingui en compte aquest informe perquè
l'esmena d'un error concret pot generar efectes
positius per tota la ciutadania i la detecció d'un
greuge ha de d'aportar a l'Ajuntament l'oportunitat
de corregir-lo i recuperar la confiança dels
ciutadans i ciutadanes. Per tot, HA DEMANAT que
quan el Síndic demana que es revisi un expedient
per haver-hi trobat deficiències -en el fons o en
la forma del procediment-,es revisin i s'esmenin
en cas que aquestes quedin constatades.



Arrel d'alguna queixa presentada formalment a l'Oficina del Síndic Municipal de Greuges i de les queixes de veïns i veïnes de la ciutat,
el Síndic ha obert un expedient d'ofici en relació al servei de transport públic de Sabadell gestionat per la concessionària TUS. En
concret ha demanat a l'Ajuntament per què no hi ha cap línia d'autobús que arribi fins a la porta del tanatori. També ha preguntat
per què els usuaris, quan es dirigeixen a l'única oficina de la TUS per poder comprar els bitllets, no poden pagar amb targeta de crèdit
i han de pagar en efectiu, i si això vulnera els drets dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors i usuaris. I, finalment, si totes les
parades de la ciutat estan adaptades en quant a accessibilitat, i l'obligació de fer-ho.

El síndic ha resolt una queixa presentada per un ciutadà que alegava els perjudicis que li ocasiona la manca de manteniment i estat
d'abandó en què es troba l'immoble veí al seu, la qual cosa suposa un perill tant per la seguretat com la salubritat. Després d'estudiar
el seu cas, el Síndic va estimar la queixa atès en relació a la tramitació del procediment, en tant que l'Administració, hauria de procedir
a l'execució subsidiària en casos com aquest, on la seguretat no queda garantida i és un expedient on ja consten ordres d'execució
des de l'any 1999. En el cas que ens ocupa, ha quedat demostrat per part dels tècnics municipals que cal dur una sèrie d'accions, i el
mal estat en què es troba l'immoble i els perills de seguretat que suposa. 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. Però a la vista que les obres no s'han dut a terme per la propietat, i que existeix un perill de seguretat tant pels ocupants
de l'immoble com pels vianants que circulen per les immediacions de l'edifici, el Síndic estima la queixa presentada. Per tot, va recomanar
a l'Ajuntament que actuï de forma eficaç i diligent ja que, en aquest cas, s'incompleix la normativa municipal des de fa molts anys, i
la inactivitat de l'administració pot suposar un perill per la seguretat tant per les persones que viuen a l'habitatge en qüestió, com els
veïns o persones que deambulin pels voltants de l'edifici.

Continuen sent moltes les reclamacions de ciutadans i ciutadanes en desacord amb la sanció per estacionar incorrectament un vehicle
i la taxa per la grua corresponent. En especial en destaca una, on la ciutadana va ser sancionada per estacionar el vehicle en un lloc
que constituïa, presumptament, un risc per la resta d'usuaris, quan no hi havia cap tipus de senyalització que n'impedís la parada o
estacionament. Després d'estudiar el seu cas, el Síndic va estimar la queixa atès que l'Ajuntament de Sabadell no aporta cap altra
prova que la delcaració de l'agent, per demostrar que el vehicle interrompia greument la circulació, com consta a la denúncia. I va
recomanar a l'Ajuntament de Sabadell que provi les conductes del ciutadans/es susceptibles de ser considerades infraccions, sobretot
si aquestes són fàcils de provar com són totes les d'estacionament i, amb més raó, quan la grua s'enduu el vehicle. D'aquesta manera,
no es vulnera la presumpció d'innocència dels ciutadans/es i es redueix la conflictivitat, estalviant al mateix temps recursos tan materials
com personals que es malgasten amb contestacions d'al·legacions i recursos de reposicions que, a més, dilaten el procediment. Així, i
en conseqüència, va recomanar l'anul·lació de multa i el retorn de l'import pagat en concepte de multa i de taxa del servei de grua.




