
El passat 15 de desembre, Sabadell va commemorar el

Dia Mundial dels Drets Humans amb la programació de

diversos actes organitzats pel Síndic municipal de

greuges, que enguany ha treballat conjuntament amb

l'Ajuntament de Sabadell i el Consell de Solidaritat i

Cooperació.

Els joves amb els Drets Humans

A primera hora de la tarda, 8 estudiants en representació

de totes les escoles de Sabadell, van llegir una selecció

d'articles de la Declaració Universal dels Drets Humans

i van fer volar 5 coloms al pati del Casal Pere Quart.

Tot seguit, i ja a la sala d'actes del Casal, els alumnes

de l'institut Les Termes van explicar als més de 400

estudiants presents de diverses escoles de Sabadell el

projecte "mini-Síndic", que estan implantant aquest

curs escolar al seu centre amb la col·laboració de

l'Oficina del Síndic. El "mini-Síndic" pretén ser una

extensió del Síndic municipal a les escoles i instituts

de Sabadell, que resolgui problemes i conflictes entre

estudiants mitjançant la mediació i la negociació. Aquest

projecte, que de moment està funcionant com a prova

pilot a l'institut Les Termes, s'estendrà progressivament

a la resta de centres escolars de Sabadell durant el

proper any.

A l'acte "Els joves amb els Drets Humans" va participar

també el jove actor Adrián Marín, conegut per la seva

participació a les sèries televisives "Física i Química" o

"906090 Diario Secreto de un Adolescente", entre d'altres.

L'Adrián va contestar les preguntes sobre Drets Humans

que els estudiants de Sabadell van plantejar prèviament

a l'adreça femdrets@sindicsabadell.cat. L'alcalde Manuel

Bustos va concloure l'acte.

Ponència del president d'Amnistia Internacional

La celebració principal va tenir lloc al vespre, en un

acte que va comptar amb la presència del president

d'Amnistia Internacional a Espanya, Alfonso López, que

va parlar sobre la situació dels Drets humans arreu del

món. Abans de la ponència de López -que va ser

moderada per Carme Sala, vicedegana del Col·legi

d'Advocats de Sabadell- 20 ciutadans i ciutadanes, tots

ells i elles representants de diversos col·lectius de la

nostra societat, van llegir els articles de la Declaració

Universal dels Drets Humans amb l'acompanyament

musical en directe del grup "Els Cracs d'Andi".

En acabar l'acte, tots els assistents van participar a la

Roda de la Pau que, com cada dijous, es concentra

silenciosament davant de l'Ajuntament de Sabadell per

demanar el final de tots els conflictes al món.



El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep

Escartín, ha estat el primer defensor local que ha

impulsat un document amb el que es compromet amb

la ciutadania a acomplir uns nivells de qualitat i terminis

de resposta determinats i que estableix els drets de les

persones davant de la Institució. La Carta de Serveis,

que Escartín va presentar al mes d’octubre en roda de

premsa, és el resultat d'una anàlisi dels resultats de

l'enquesta de satisfacció que, a finals de l'any 2010, es

va realitzar als usuaris i usuàries del Síndic. "Tot i que,

a grans trets, els resultats de l'enquesta van demostrar

un alt grau de satisfacció del servei ofert per la

Institució, hem identificat els principals motius

d'insatisfacció i volem millorar-los", va afirmar el Síndic.

Segons l'enquesta elaborada pel Gabinet d'Estudis Socials

i Opinió Pública l'any 2010, els ciutadans i ciutadanes

de Sabadell van valorar amb un 7 la qualitat del servei

del Síndic a nivell global.

La Carta de Serveis pretén fomentar la transparència

de la Institució, l'accessibilitat, la qualitat i la seva

flexibilitat. També estableix de forma clara i concisa

els drets dels ciutadans i ciutadanes davant del Síndic;

la relació de serveis que la Institució pot oferir i els

terminis que s'obliga a acomplir. A més, regula tots els

processos que ha de seguir l'equip de l'Oficina del Síndic

i controla, amb una sèrie d'indicadors interns i periòdics,

que s'assoleixin uns nivells de qualitat òptims en el

servei prestat.

El document íntegre es pot consultar al web

www.sindicsabadell.cat i entrarà en vigor el 2 de gener.

El Síndic va organitzar una trobada amb la directora

general de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis

Socials), Carmela Fortuny, que va venir a Sabadell per

parlar amb el Síndic i per visitar plegats diverses entitats

de caire social de la ciutat. Aquesta visita s’emmarca

en l’objectiu del Síndic de donar suport a les entitats

socials i assistencials sabadellenques.

El passat divendres 16 de desembre el Síndic va

pronunciar una ponència sobre Drets Humans a Ripoll.

A la fotografia, moments abans de la ponència, es troba

acompanyat per l’alcalde, Jordi Munell, i la Síndica,

Irene Payet.

El programa “Sabadell Actual” que s’emet a Canal Català

Vallès va dedicar una secció a parlar sobre les tasques

del Síndic municipal de Sabadell. Podeu veure el

programa a www.telesabadell.cat (programa “Sabadell

Actual” del 7/12/2011).



El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha rebut queixes

sobre la intervenció de l'Administració en les relacions de

veïnatge, especialment en els casos d'ocupacions. La difícil

situació econòmica per la que estem travessant, l'especulació

i la pressió immobiliària, han evidenciat les disfuncions del

sistema actual en quan a polítiques públiques socials, però,

en el context de les ocupacions no podem oblidar aquells

col·lectius més desafavorits de la societat que es veuen

empesos a prendre la decisió d'ocupar finques deshabitades.

Sense perdre de vista les necessitats d'aquests col·lectius,

és com pretenc abordar la problemàtica de la convivència

que generen algunes ocupacions, ja que no qüestiono el

fet de les ocupacions en sí, perquè la majoria no generen

molèsties. Considero que les relacions de veïnatge són un

tema privat, que cal canalitzar per les vies de solució

corresponents, però deixen de tenir aquest caràcter i

adquireixen una dimensió pública quan els qui realitzen les

ocupacions ho fan vulnerant la normativa vigent, i és

precisament aquí, en les ocupacions que generen molèsties,

en les que centro l'objecte d'aquest actuació.

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha estimat

acceptar les queixes d'aquells ciutadans i ciutadanes que

s'han dirigit a la Institució en relació a les problemàtiques

exposades per considerar-les suficientment motivades, i

he emès la següent recomanació a l'Ajuntament de Sabadell.

1. L'Ajuntament ha d'intervenir quan uns veïns ja siguin, o

no ocupes, causin molèsties de sorolls a d'altres veïns i

veïnes.

2. L'Ajuntament, igualment, i en el mateix sentit, ha

d'intervenir quan l'entrada en una finca pot comportar

problemes de seguretat a les persones, o manca la salubritat,

ja que en el moment que es vulneri l'ordenança municipal

d'edificació o qualsevol altre, està facultat per actuar.

3. L'Ajuntament ha d'intervenir si es fan activitats il·legals,

com la venda de drogues, o si s'hi realitzen activitats sense

llicència, com la venda d'alcohol, així com la compra venta

de ferralla.

4. L'Ajuntament ha de canviar la visió que té la ciutadania

de poca actuació per part de la Policia Municipal en relació

a aquests problemes de convivència i incompliment de les

ordenances municipals,

5. En relació amb el punt anterior, caldria garantir la

seguretat física i moral dels veïns i veïnes  que denuncien

les situacions d'ocupació.

6. Com a darrer punt, recomano a l'Ajuntament la creació

d'un òrgan municipal centralitzat, com ho és la comissió

d'antiassetjament immobiliari.

Aquest és un extracte de la recomanació d'ofici que ha fet

el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. Trobareu el

document complet a www.sindicsabadell.cat



1/ Que adopti les mesures de control necessàries sobre

la gestió dels serveis funeràris, els quals gestiona

l'empresa concessionària Torra, S.A. i s'informi sobre

les condicions de prestació del servei. En especial que

es faci la suficient difusió, a través de l'empresa que

gestiona el servei, que els títols que ostenten els

ciutadans sobre les sepultures anteriors a l'any 1986.

2/ Que en matèria de contaminació acústica, quan ha

quedat acreditat pels tècnics municipals que els nivells

sonors produïts per una activitat són superiors als

permesos, establerts en l'ordenança municipal, cal que

l'Ajuntament actuï de forma eficaç i diligent ja que

implica que s'està incomplint la normativa municipal,

de la qual cosa n'és coneixedora l'administració municipal

(en el cas concret, desde feia més de 3 anys), i més

enllà de les multes coercitives, en aquests casos tant

manifestos, cal que adopti alguna de les mesures

previstes a l'article 32 de la Llei 16/2002 amb la clausura

temporal, total o parcial de l'establiment o la suspensió

temporal de l'autorització.


