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Actuació d’ofici 3/2014
Estat: Pendent de resposta

Incorporar a les notificacions administratives un text addicional
referent al servei que presta la Sindicatura

L’article 1 del Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges manifesta:
Amb la denominació “Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa”, es
crea un òrgan Institucional, d’acord amb el que preveuen els articles 46 i 56 de
la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, encarregat de vetllar pels drets i
les llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, en les seves relacions
amb l’Ajuntament o amb els seus organismes autònoms i empreses depenents
(...)
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, en el seu
article XI.1 manifesta que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser
informats de tot allò que pertoca a la vida social, cultural i administrativa
local (...).
Les notificacions administratives constitueixen una condició per a l’eficàcia
dels actes administratius (resolutoris o de tràmit) que afecten els drets o
interessos de les persones. L’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú estableix:
Notificació
1. S’han de notificar als interessats les resolucions i els actes
administratius que afectin els seus drets i interessos, en els termes que
preveu l’article següent.
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2. Qualsevol notificació s’ha de tramitar dins del termini de deu dies a
partir de la

data en què l’acte s’hagi dictat, i ha de contenir el text

íntegre de la resolució, amb indicació de si és definitiu o no en la via
administrativa, l’expressió dels

recursos que siguin procedents, l’òrgan

davant el qual s’han de presentar i el termini per a interposar-los, sens
perjudici que els interessats en puguin exercir, si s’escau, qualsevol
altre que estimin procedent.
Atenent el text reglamentari d’aquesta Institució, a l’hora d’avançar en la
implementació de mecanismes que garanteixin i salvaguardin els drets de la
ciutadania, aquesta Síndica recomana a l’Ajuntament de Terrassa:
Que en les notificacions d’actes administratius, figuri de forma clara, una
fórmula d’encaix jurídic en els textos notificadors municipals indicant el
dret d’accés a la Sindicatura municipal de Greuges en defensa dels seus
interessos legítims en font de l’actuació municipal.

Isabel Marquès Amat
Síndica municipal de Greuges
Terrassa, 5 de març de 2014
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