
Si al mes de juliol informàvem del nou compte

institucional del Síndic Municipal de Greuges de

Sabadell a Twitter (@sindicsabadell), a mitjans de

setembre l’Oficina del Síndic ha donat un nou

impuls a la presència de la Institució a Internet

amb la renovació total de la pàgina web, que ara

té domini propi (www.sindicsabadell.cat), i d’un

nou perfil institucional a la xarxa social Facebook

(facebook.com/sindicsabadell).

La nova web, que pretén potenciar la transparència

de la Institució, compta amb molta més informació

sobre el Síndic i la seva navegació és més fàcil i

intuïtiva. A més, es poden presentar queixes on-

line o deixar qualsevol comentari.

El perfil institucional del Síndic a la xarxa social

més massiva, Facebook, recollirà puntualment

l’actualitat de la Institució i algunes de les

recomanacions realitzades.



En el marc del programa de proximitat, el passat

mes de setembre el Síndic va obrir l’oficina

d’atenció als ciutadans i ciutadanes al Mercat

Central de Sabadell. Prèviament es va repartir el

díptic "El Síndic en un minut" a tots els comerciants

del mercat, amb la finalitat que coneguéssin la

Institució i puguéssin adreçar aquells clients i

clientes que els comentin algun problema. Durant

la visita, el Síndic va atendre 17 persones.

Durant el darrer trimestre, el Síndic ha continuat

amb les visites a les Associacions de Veïns (AAVV)

que porta a terme des de fa temps. En aquest cas,

el Síndic ha visitat les AAVV de La Concòrdia i de

la Creu de Barberà.

Aquestes iniciatives serveixen per parlar amb les

Juntes de les AAVV i conèixer les inquietuds del

barri. Fruit d’aquestes visites, el Síndic ha obert

diversos expedients.

El Síndic dedica a cada visita gran part de la

jornada, el que li permet viure i veure les inquietuds

del barri.Amb la voluntat de donar un millor servei a les

persones, l'Oficina del Síndic atendrà els dilluns i

dijous ininterrompudament de 8:30 a 18 hores.

Els dimarts, dimecres i divendres ho farà de 8:30

a 14:30 hores. També, com sempre, fora d'aquest

horari s'atén amb cita prèvia.
Durant les darreres setmanes, el Síndic ha

reorganitzat la seva Oficina. Per una banda, s'ha

incorporat a la recepció la Bego Ibáñez. A més,

fruit d'un procés públic d'oposicions i selecció,

s'incorpora com assessora jurídica del Síndic la

Marta Esquius, que substitueix l'Eugènia Riera, a

qui el Síndic “agraeix molt l'interès, la dedicació

i la professionalitat” durant la seva etapa a

l’Oficina.

Des del butlletí síndic.sbd volem donar la

benvinguda a la Marta i la Bego i desitjar molta

sort a l’Eugènia.

Desprès de 5 anys d’existència de la Institució del

Síndic a Sabadell, el  Síndic Escartín ha presentat

als partits que formen el Ple de l'Ajuntament un

nou Reglament de funcionament, que permet

adaptar la Institució als reptes del moment actual.

El Síndic va presentar públicament aquest nou

reglament el passat d’octubre, pel que us

ampliarem la informació en el proper butlletí.



Arran de les queixes rebudes a la Institució sobre la dificultat

d'accedir a un habitatge de fons social a Sabadell, i en

especial dels col·lectius més desfavorits, els quals tenen

una dificultat afegida a l'hora d'accedir a un habitatge per

raó de les condicions socioeconòmiques en què es troben,

s'ha obert un expedient d'ofici.

Trobareu el document complet a www.sindicsabadell.cat

El Síndic municipal de Greuges de Sabadell ha rebut, durant

els darrers anys, queixes sobre el procediment d'adjudicació

d'habitatges de protecció oficial, que realitza VIMUSA. El

denominador comú de totes elles són: per una banda, les

expectatives que es creen als sol·licitants d'habitatges de

protecció oficial els quals després d'haver-se inscrit al

registre oportú, haver aportat tots els documents necessaris

requerits, entren al sorteig i en surten beneficiaris, però

finalment se'ls denega l'habitatge, per manca de comprovació

prèvia d'algunes circumstàncies, malgrat no haver patit cap

canvi en les seves situacions personals ni econòmiques des

de la seva inscripció fins al moment del sorteig;  d'altra

banda el problema que es planteja té a veure amb la

limitació que comporta, a l'hora d'accedir a un habitatge

amb protecció oficial, el fet d'haver d'acreditar un mínim

de dos anys de residència al municipi de Sabadell.

Trobareu el document complet a www.sindicsabadell.cat

Els problemes de convivència que pateixen, tant el barri

de Can Puiggener principalment, com altres zones de la

ciutat de Sabadell, fruit del comportament i hàbits de

conducta de determinats veïns i veïnes han motivat l'obertura

d'aquestes actuacions d'ofici.

L'origen cal buscar-lo en les nombroses denúncies rebudes

al Síndic Municipal de Sabadell, pels sorolls excessius a altes

hores de la nit, problemes de vibracions, fogueres i barbacoes

a la via pública, brutícia i insalubritat als carrers, places i

espais públics en general, així con en habitatges privats,

danys al mobiliari urbà i a propietats privades, aparcaments

incontrolats sobre voreres, i passos de vianants,...entre

d'altres. Alhora, s'han generat problemes de convivència

arrel de la ocupació il·legal d'immobles i l'aprofitament

indegut i il·legal dels subministraments d'aigua i llum per

part dels ocupants d'aquests immobles. I finalment, s'han

posat de manifest denuncies en relació a l'absentisme

escolar de nens i nenes que es troben en edat d'escolarització.

Trobareu el document complet a www.sindicsabadell.cat


