Nota de premsa
Terrassa, 7 de març de 2014

L’alcalde de Terrassa lamenta la pèrdua de l’advocat
i polític terrassenc Joan Sales
Va ser el primer síndic municipal de greuges de Terrassa, entre altres càrrecs

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el seu condol per la mort de Joan
Sales, qui, entre altres càrrecs públics, va ser regidor de l’Ajuntament de Terrassa i
síndic municipal de greuges. Ballart ha dit de Sales que va ser “un terrassenc amb
un grandíssim compromís social i una trajectòria professional i cívica
impecable” i que “deixa un gran buit en totes aquelles entitats, institucions i
associacions en les quals ha aportat el seu saber i tarannà dialogant”.
Joan Sales i Homs (Terrassa, 11 de juliol de 1943) va començar la seva carrera
professional com a advocat el 1967. Del 1978 al 1990 va ser secretari de la junta del
Col·legi d’Advocats de Terrassa, i del 1991 al 1999 va ser-ne degà. També va
presidir el Col·legi d’Advocats de Catalunya i va ser membre del Consell Nacional de
l’Advocacia Estatal.
Pel que fa a la seva trajectòria política, als anys 70 i 80 va estar afiliat a
Convergència Democràtica de Catalunya, partit del qual va ser fundador i promotor a
la ciutat. El 1979 va ser cap de llista per aquest partit a les primeres eleccions
municipals des de la restauració de la democràcia, i fins el 1987 va ser regidor i
portaveu del grup municipal de CiU al Consistori. Durant dos anys (1981-1983) va
ser tinent d’alcalde arran un pacte de govern PSC-CiU.
També va presidir el Consorci Sanitari de Terrassa (1991-1996) i el 2004 va
esdevenir el primer Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, càrrec que va ocupar
fins el 2010.
Entre altres premis i distincions, el 2002 va rebre la Cruz al Mérito en el Servicio de
la Abogacía Española, i el 2005 l’Ajuntament de Terrassa li va concedir la Medalla
d'Honor de la Ciutat.
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