
                                                                     
 
 
 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA DE NOU LA FALTA DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE SABADELL QUE ES NEGA A COL·LABORAR 

 

 

Sant Quirze del Vallès, a 13 de juliol de 2009 

 

El Defensor del Pueblo ha denunciat de nou la falta de “lleialtat institucional de l’Ajuntament de 

Sabadell” a l’hora d’identificar els promotors dels edificis que s’estan construint a Can Gambús i que 

vulneren les servituds del aeròdrom de Sabadell. 

 

Com se sap, la Agència Estatal de Seguretat Aérea va obrir expedient per determinar les possibles 

responsabilitats pel fet que el polígon de Can Gambús, que s’està construint a Sabadell, vulnera les 

servituds del aeròdrom de Sabadell. Fa mesos, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, va denunciar “la 

manifesta falta de lleialtat institucional de l’Ajuntament de Sabadell” que fins ara s’ha negat a identificar 

als promotors d’aquest nou barri, que es troba situat dintre del cono de l’aeròdrom.  

 

La Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès van denunciar fa temps davant el 

Ministerio de Fomento que aquest nou barri incomplia les servituds aeronàutiques y, davant la falta de 

resposta del  ministeri, van portar el tema al Síndic de Greuges, qui va passar la qüestió al Defensor del 

Pueblo. 

 

En una carta dirigida a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze, Enrique Múgica, explica que 

cap  el juliol del 2008 el serveis tècnics de la Direcció General d’aviació Civil van comprovar que 

“aquestes construccions vulnerarien la superfície limitadora d’obstacles més restrictiva de les servituds 

aeronàutiques de l’Aeroport de Sabadell, concretament la seva superfície cònica, ja que la pròpia 

elevació del terreny es molt pròxima a la elevació màxima permesa”. Per això, després de comprovar 

que no s’havia sol·licitat a Aviació Civil la preceptiva autorització per aquestes edificacions, es va obrir 

l’expedient. 

 

El Defensor del Pueblo afegeix que quan es va requerir a l’Ajuntament de Sabadell per que identifiques 

als promotors d’aquest nous edificis, la col·laboració ha estat nul·la. 

 

En aquets sentit, Enrique Múgica va afirmar que l’Ajuntament de Sabadell ha actuat vulnerant els 

“elementals principis de cooperació, col·laboració i bona fe entre administracions publiques servidores 

del interès general, no respectant ni facilitant l’exercici legítim competencial de l’Agencia Estatal de 

Seguretat Aérea”. 

 

Ara, en una carta dirigida a la Federació de Veïns (adjuntem còpia), l’adjunt segon del Defensor del 

Pueblo, Manuel Angel Aguilar, explica que el Pla Parcial de Can Gambús no es podia aprovar sense haver 

informat prèviament a la Dirección General de Aviación Civil , pel que la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona va incomplir la llei, motiu pel que demana es restableixi la legalitat vigent. 
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