El Síndic Municipal es compromet amb la defensa i promoció de la
igualtat de gènere en un acte sobre els Drets de les dones
dels seus Drets com a dones. Un resum de les reflexions
d'aquesta trobada va servir com a introducció a la mateixa.
Els compromisos adquirits pel Síndic
“Procuraré portar a terme a la pràctica el meu compromís,
treballant el dia a dia per a intentar aconseguir la màxima
difusió d'aquesta lluita i de la gran tasca que encara hi ha per
fer, i intentaré crear un espai per posar en comú i estimular
la participació com a eina de reflexió social.
Per una altra banda, també vull expressar el meu compromís

El passat 30 de juny, el Casal Pere Quart de Sabadell va acollir

per vehicular les denúncies que en l'àmbit de qualsevol

la xerrada “Els Drets de les dones”, organitzada pels Síndics

discriminació per raó de gènere en pugui ser coneixedor, tant

locals de Sabadell i Sant Cugat i la Síndica de Terrassa. La

en la seva derivació a entitats i organismes com a la Comissió

xerrada va comptar amb la presència com a ponents de

de Convivència de Sabadell.

Montserrat Gatell, presidenta de l'Institut Català de la Dona,
i Jordi Serrano, rector de la Universitat Progressista d'Estiu.

També procuraré portar a terme aquests compromisos a través

La moderadora va ser Neus Pujal, Fiscal en cap de la Fiscalia

del Programa d'Educació en Valors que realitzo als centres

de Sabadell.

educatius de Sabadell, recollint i expressant la necessitat
d'articular mitjans de sensibilització que ajudin al

Per tal de centrar els continguts de la xerrada, el passat 9 de

reconeixement de la igualtat entre dones i homes en l'estructura

juny un grup de dones procedents de diversos col·lectius de

social actual.

Sabadell es va reunir a petició del Síndic Municipal. La finalitat
era bàsicament tractar el tema de forma complementària a

Finalment, i com a conseqüència d'aquest compromís vetllaré

la que es va exposar a la xerrada posterior i poder extreure'n

per utilitzar en les meves relacions amb els ciutadans i

reflexions i preocupacions sobre com viuen i veuen l'exercici

ciutadanes, un llenguatge que abandoni qualsevol ús
discriminatori, ja sigui sexista o androcèntric”.

En el marc del programa de Territori, aquest
trimestre el Síndic s'ha desplaçat als barris de
Covadonga, Can Puiggener i Rambla-Centre. El
Síndic s' ha reunit amb les AAVV i ha visitat els
barris. Cada visita té una durada de 3 dies, en els
quals s’entrevista amb entitats i veïns i veïnes.
Fruit d’aquestes visites, s'han obert diferents
expedients i una actuació d’ofici. També han
propiciat 5 reunions amb veïns i veïnes i
l'Ajuntament a l’Oficina del Síndic, per posar sobre

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep

la taula diferents punts de vista sobre el territori

Escartín, i els presidents de les dues associacions

i amb la voluntat d'escoltar, comprendre i apropar

de taxistes de Sabadell (Josep Casafont, de

postures en benefici de les persones.

l'Associació de Ràdio Taxi de Sabadell i Francisco
José Martín, de Taxi Catalunya), han formalitzat
un conveni de col·laboració mitjançant el qual els
taxistes que donen servei a la ciutat col·laboraran

En les últimes setmanes el Síndic ha participat al
congrés “La protección de los Derechos Humanos
por las Defensorias del Pueblo”, a la Universitat
d’Alcalá, amb presència dels defensors de l'Estat i
Llatinoamèrica. Allà, va aprofitar per reunir-se amb
la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava, per
tractar queixes de ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
També ha pronunciat a Bilbao una conferència sobre
la seva recomanació a l'Ajuntament de Sabadell de
protecció a les víctimes de comportaments homòfobs
que s'aplica a la ciutat. En el marc dels IV Tallers
de Formació del FòrumSD, el Síndic va parlar sobre
bones pràctiques administratives.

en la difusió del Síndic Municipal. L'objectiu del
conveni és que els clients dels taxis, que en les
seves converses habituals amb els taxistes exposen
els seus problemes i queixes, coneguin que existeix
el Síndic municipal al seu servei. D'aquesta manera,
quan un client expliqui algun problema que ha
tingut amb l'administració municipal, el taxista
podrà recordar-li l'existència del Síndic i donar-li
les dades bàsiques de contacte.
Aquest acord significa un nou programa de difusió
del Síndic Municipal, que se suma als ja portats a
terme amb altres col·lectius professionals.

El Síndic Municipal de Greuges ja té Twitter oficial:
@sindicsabadell. Des d’allà, informa sobre la seva
agenda diària i interacciona amb la ciutadania de
Sabadell d’una manera directa i propera.

El Síndic ha recomanat a l'Ajuntament de Sabadell,

per aquest concepte. Per tot això, el Síndic ha proposat

que en l'exercici d'una bona política familiar i de

a l'Ajuntament de Sabadell l'alternativa d'aprovar un

desenvolupament dels drets de la ciutadania, i atenent

ajut econòmic (tipus subvenció), el qual vagi destinat

l'actual diversitat de situacions familiars, es valori la

a minorar el cost total de l'IBI de les famílies

concessió d'ajuts econòmics per minorar al cost total

monoparentals, garantint el reconeixement de la

de l'IBI (antiga contribució urbana), adreçats a les

diversistat de models familiars, i equiparant així aquest

famílies monoparentals.

tipus de famílies amb aquelles que comptin amb la
condició de famílies nombroses.

L'augment de les càrregues econòmiques de la família,
el descens de la natalitat que s'ha produït en els darrers
anys i també la diversitat dels models de família
existents actualment en la societat, juntament amb
els principis socials constitucionalment reconeguts,
han servit per fonamentar aquesta recomanació.
S'ha de tenir en compte que la normativa vigent que
regula el sistema tributari dels ens locals, i d'entre
aquests l'IBI (antiga Contribució Territorial Urbana)
reconeix la possibilitat que els Ajuntaments estableixin
bonificacions fiscals d' aquest impost a les famílies
nombroses, però no diu res en relació a les famílies
monoparentals.
Aquestes bonificacions sols poden aplicar-se
directament si una llei o les normes derivades de
l'aplicació d'un Tractat Internacional t'ho permeten
expressament, o en aquells casos que els municipis
a través de les seves Ordenances Fiscals municipals
ho estableixen, però sols en els supòsits expressament
previstos en la llei.
Com que els municipis no tenen capacitat per aprovar
lleis, no poden aprovar formalment un benefici fiscal

