El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin,

Sabadell, 18 més que al passat 2006. D’aquestes

va presentar el passat 31 de març al Ple de

30 l’Ajuntament n’ha acceptat 28, 1 parcialment i

l'Ajuntament la memòria 2007 del Síndic Municipal.

només una no ha estat acceptada.

Escartin va destacar les 716 atencions realitzades,

En una part del seu discurs, el Síndic feia menció

entre queixes i consultes. En total s’han obert 140

a la il·lusió: "com un exemple d’il·lusió i superació,

expedients, 17 més que l’any anterior. En quant a

a la memòria que us hem repartit veureu que els

la resolucions, s’han portat a terme 121, algunes

títols estan escrits a mà perquè els han fet uns

procedents d’expedients oberts al 2006 i altres

estudiants del curs de lectoescriptura de l’agrupació

d’aquest 2007. D’aquestes 121 resolucions, no se

d’avis de la Creu de Barberà, que són uns avis de

n’han estimat 37, 24 s’han resolt en tràmit, 23 no

68 a 88 anys. A aquesta gent els vaig demanar que

s’han admès, se n’han estimat 18, altres 8 s’han

féssin els títols perquè entenc que han sabut véncer

traslladat, 5 s’han renunciat, 4 s’han suspès i 2

resistències, limitacions i pors i han sabut il·lusionar-

s’han arxivat. Les multes i disciplina, la gestió

se. Això és el que hem de fer els Síndics: ajudar a

tributària, els residus i neteja i les obres són els

vèncer resistències, a il·lusionar la gent i a

principals temes de les resolucions efectuades.

l'administració i que no faltin les ganes. Amb aquest

L’any 2007, el Síndic Municipal de Greuges ha

pal de paller hem fet les nostres resolucions i

realitzat 30 recomanacions a l’Ajuntament de

m’agradaria que així s’entenguessin".
La memòria 2007 del Síndic Municipal de Greuges
es pot consultar a la web
www.sabadell.cat/sindicdegreuges

