
Tal com estableix l’article 20 del Reglament, el passat
9 d’abril el Síndic va donar compte de la seva actuació
presentant la memòria d’activitats de l’any 2012 al Ple.
Abans, però, va informar la Junta de Portaveus, on el
Síndic va respondre les qüestions plantejades pels
portaveus municipals.

Durant la presentació de la memòria al Ple, el Síndic
va demanar ètica en l'àmbit polític: "és necessari que
els polítics deixin de banda els interessos partidistes
i personals en l’exercici de les seves funcions per
aconseguir fer de Sabadell una ciutat més justa i igual".
També va afirmar que és necessari garantir el Dret a
una bona administració, ja que aquesta està al servei
dels ciutadans i ciutadanes. Per últim,el Síndic va
destacar la importància de la defensa dels Drets socials,
"ja que darrerament estem assistint a la seva
desaparició, davant la perplexitat i impotència de tots".

Balanç de l'activitat de l'Oficina del Síndic al 2012
L'any 2012, l'Oficina del Síndic va realitzar 1.098
atencions, un 5% més que al 2011. Es van obrir 196
expedients, un 6% més. En quant a les resolucions, se
n'han portat a terme 247, 62 més que al 2011. El 84%
de les resolucions han estat favorables als ciutadans i
ciutadanes.



El passat 19 de març, el Síndic de Sabadell, Josep
Escartín, va mantenir una reunió amb representants
dels Serveis Regionals i de Rodalies Renfe. A la trobada,
Escartín va exposar les conclusions del seu informe
-traslladat també a la Defensora del Pueblo-, en què
denunciava la falta d'accessibilitat a l'estació de Sabadell
Centre de Rodalies.

En la reunió, celebrada en un dels despatxos de l'Estació
de Barcelona Sants i que va comptar amb la presència
d'Armando Brigos, sotsdirector d'Estacions Noreste Adif;
Miguel Pérez, Gerent del Serveis Regionals i Rodalies
Renfe; i Josep Llobet, Arquitecte d'Adif, es va arribar
al compromís ferm que l'escala mecànica de l'estació,
avariada des de fa dos anys, serà substituïda a l'octubre.
El projecte no preveu reparar l'escala existent sinó
construir-ne una de nova, que passarà dels 80 cm actuals
a un metre d'amplada. A més, aquesta nova escala ja
servirà per a la futura estació.

Alhora, els representants de Rodalies i Adif van informar
al Síndic de Sabadell que la remodelació de l'estació de
Sabadell Centre figura com la primera obra urgent a
realitzar a Catalunya per part del Ministeri. El Síndic
Escartín va demanar a Adif que en el termini màxim de
dos mesos presenti a l'Ajuntament de Sabadell el projecte
finalitzat de la futura estació, al que Adif s'ha
compromès.

El Síndic ha donat per finalitzades les seves actuacions
en relació a aquest expedient, traslladant  la informació
facilitada per Adif a l'Ajuntament a fi que aquest, si ho
considera oportú, realitzi el seguiment del projecte.

El Síndic presentarà, en diverses reunions amb els
Consells de Districtes de la ciutat, la memòria anual
corresponent a cada districte, on es reflecteix el
percentatge de queixes en relació als habitants de la
zona, així com els temes més recurrents.

En les properes setmanes, el
Síndic municipal de Greuges de
Sabadell iniciarà una nova
campanya de difusió, amb el
repartiment de pòsters
informatius en diferents
idiomes en els principals
equipaments municipals, com
ara centres cívics, mercats,
escoles, instituts o centres
d'atenció primària, entre
d'altres.

Aquesta campanya se suma a altres
iniciatives de difusió que s'estan portant a terme aquest
2013, com l'exposició sobre "Què és un Síndic local?"
que es pot veure periòdicament en diferents punts de
la ciutat.



El Síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep
Escartín, ha editat una publicació que recull tota la
informació d'interès ciutadà sobre les multes.

Amb el títol "Les multes: tots els tràmits, tots els Drets",
la publicació repassa tot el que ha de contenir una
denúncia, com s'ha de notificar, què pot fer el ciutadà
després de rebre la denúncia, el temps que té la policia
per fer la notificació i la manera de presentar al·legacions
al procediment sancionador, entre d'altres aspectes.

La publicació recorda que, si després de finalitzar el
procediment el ciutadà continua sense estar d'acord
amb la sanció, aquest pot recórrer al Síndic municipal
de greuges o bé anar a la via judicial, a través d'un
procés contenciós administratiu.

Aquesta publicació és la primera que formarà part d'una
col·lecció de dossiers sobre aspectes d'interès ciutadà.
El Síndic municipal té intenció d'anar completant aquesta
col·lecció de dossiers durant els propers mesos.

La publicació sobre les multes es pot consultar i
descarregar directament a la pàgina web del Síndic,
www.sindicsabadell.cat. També està previst la impressió
d'algunes unitats per repartir a la mateixa oficina central
del Síndic, al Casal Pere Quart de Sabadell.



Durant el primer trimestre de 2013, el síndic ha resolt

nombrosos expedients relatius al tema del soroll. A

continuació, es reprodueix una resolució de les

molèsties que pateix una comunitat de veïns per les

olors, brutícia i sorolls causats pel bar que hi ha als

baixos del seu edifici.

Estudiat el cas i la normativa, el Síndic va considerar

que hi havia greuge per una manca d'actuació de

l'Ajuntament, i va recomanar-li que intervingués per

verificar si el titular de l'establiment complia amb les

normes, en especial els horaris de tancament i obertura

del local. I a tenor de les múltiples queixes rebudes per

part dels veïns, va demanar a l'Ajuntament que valorés

la possibilitat d'iniciar un expedient per limitar l'horari

de funcionament.

Alhora, el Síndic va recomanar que quan s'inspeccionés

el local, s'avalués i es mesurés el soroll amb les

corresponents sonometries. I si s'incomplia l'ordenança

de sorolls i vibracions, s'iniciés el corresponent

procediment sancionador. També va demanar que es

verifiqués si el titular complia amb les obligacions de

neteja.

El Síndic considera que calen mecanismes per aconseguir

que es materialitzi el Dret a la intimitat, seguretat i

inviolabilitat del domicili de les persones que viuen al

voltant d'aquests tipus d'establiments, ja que no poden

veure amenaçat el seu descans i tranquil·litat.

Aquest és un extracte de la resolució que ha fet el Síndic

Municipal de Greuges de Sabadell. Trobareu el document

complet a sindicsabadell.cat (apartat publicacions i

resolucions).


