
El passat 10 de desembre, la primera plantilla del
Centre d’Esports Sabadell va participar en l’acte
commemoratiu del Dia Mundial dels Drets Humans,
“Marca un gol a la vulneració dels Drets Humans”,
que ha impulsat el Síndic.

Més de 500 estudiants de diverses escoles de la ciutat
es van donar cita a Can Balsach en l’acte organitzat pel
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell i l’Ajuntament
per commemorar el Dia Mundial dels Drets Humans.

L’acte, que portava per títol “Marca un gol a la vulneració
dels Drets Humans”, va comptar amb la participació de
la primera plantilla del Centre d’Esports Sabadell i
d’Àngel Lacalle, director de La Marató de TV3. Els
estudiants van llegir diversos articles de la Declaració
Universal dels Drets Humans i els jugadors del conjunt
arlequinat van fer un xut simbòlic per “marcar un gol”
a la vulneració dels Drets Humans.

Com ja és habitual, el Síndic Municipal de Greuges
va organitzar també una conferència en el marc del
Dia Mundial dels Drets Humans.

Enguany, Carme Trilla, economista i directora del Servei
de Mediació en Habitatge de Càrites Diocesana de
Barcelona, va pronunciar el passat dia 12 de desembre
la conferència “El Dret Humà i constitucional de
l’habitatge; Situació actual”.

Prèviament, representants de diferents sectors socials
de la ciutat van fer lectura de 10 Drets Humans. L’acte
va ser moderat pel periodista sabadellenc Joan Brunet.



Una nova exposició ajudarà a difondre el paper de la

Institució del Síndic municipal. Aquesta mostra ha estat

finançada per la Diputació de Barcelona i dissenyada

conjuntament amb l’equip del Síndic. El material gràfic

es presenta en quatre cartells de gran format que

aborden de forma àgil i pràctica la història i el paper

d'aquesta institució.

A partir del gener de 2013, l’Oficina del Síndic farà

itinerar l’exposició per diversos equipaments de la

ciutat, com ara biblioteques, mercats o centres cívics.

El Síndic de Sabadell, juntament amb el de Sant Cugat
i la Síndica de Terrassa, van organitzar el passat mes
de novembre una conferència sobre salut mental,
emmarcada en el Seminari de Drets Humans impulsat
pels Síndics vallesans. El Doctor Josep Ramos Montes
va ser el ponent.

Arrel de l'obertura dels nous Punts d'Atenció del Síndic
als punts cardinals de la ciutat, l'Oficina del Síndic ha
redissenyat lleugerament les Oficines de Proximitat que
també porta a terme periòdicament per apropar-se a
la ciutadania.

A partir del setembre, aquestes oficines tenen lloc els
feiners a les 20:30h i els dissabtes, per tal de possibilitar
l'atenció als ciutadans i ciutadanes que no poden ser
atesos en els horaris habituals.

El Síndic es desplaça a les diferents zones de la ciutat
i aprofita els equipaments del barri per obrir les Oficines
de Proximitat. A tall d'exemple, aquest darrer trimestre,
el Síndic ha atès a diversos Centres Cívics, a una església
evangèlica i a una escola.

El Síndic i Andi Down Sabadelll han formalitzat un
conveni de col·laboració mitjançant el qual la institució
sabadellenca es compromet a donar suport al programa
d'inserció laboral "Esqueix", que té l'objectiu d'ajudar
les persones amb la síndrome de Down i altres
discapacitats intel·lectuals a realitzar pràctiques laborals
en empreses i a promoure la seva participació en accions
de voluntariat.

Els participants en el programa podran realitzar les
pràctiques de la seva formació en empreses, amb la
possibilitat d'incorporar-se en un futur en règim laboral
o com a candidat en la borsa de treball. Fruit d'aquest
acord, una estudiant del programa "Esqueix" està
realitzant les seves pràctiques d'auxiliar administrativa
a l'Oficina del Síndic durant un any.



Aquest darrer trimestre el Síndic ha resolt, entre d'altres,

la queixa d'un ciutadà que no estava conforme amb la sanció

imposada per saltar-se, presumptament, un semàfor en

vermell.

El Síndic va estimar la queixa, fonamentalment per dos

motius. El primer, perquè en la denúncia hi figurava una

adreça dels fets inexistent, la qual es va ratificar per l'agent

i demostra que l'acte de ratificació no aporta res al

procediment, ja que l'error hi continuava essent. És cert,

com establia l'informe de la cap de Secció de Multes, que

es va procedir de nou a la notificació perquè la primera

era errònia, però en l'última ratificació de l'agent, tampoc

consta el lloc exacte, només que els fets es va produir a

la Ronda Ponent. Igualment, en el butlletí de denúncia

notificat a l'interessat, només consta Ronda Ponent amb c/

Joan Plans, la qual cosa fa difícil establir de forma clara i

exacta el presumpte semàfor que es va saltar el ciutadà,

ja que la ronda Ponent és de dues direccions, per tant, hi

ha varis semàfors, i conforme l'article 135 de la Llei 30/92,

l'interessat en un procediment sancionador té dret a conèixer

els fets que se li imputen exactament. I el segon motiu pel

qual el Síndic va estimar la queixa és perquè les denuncies

realitzades pels agents de l'autoritat sense parar als

denunciats no seran vàlides a menys que constin en aquestes

i se'ls notifiqui les causes concretes i específiques per les

quals no va ser possible detenir el vehicle'.

En el cas concret, la denúncia no va ser notificada a l'acte

alhora que no es considera justificat el motiu de que "efectua

control en v.p. (via pública)".

Per tot, el Síndic va estimar la queixa per la manca de

notificació de la denúncia en el mateix acte en que

presumptament es va cometre la infracció i perquè el

ciutadà ha hagut de defensar-se d'una denúncia inexacta,

vulnerat el principi de seguretat jurídica. I ek Síndic va

recomanar a l'Ajuntament de Sabadell l'anul·lació de la

multa imposada al i el retorn de l'import pagar.

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).



L'article 9 del Reglament del Síndic Municipal de Greuges
de Sabadell, preveu que aquest actuarà d'ofici o a
instància de part. Per tant, una de les vies possibles
per iniciar una actuació és a través d'un expedient
d'ofici, on el Síndic de mutu propio  posa en marxa
l'engranatge de la institució per defensar l'interès general
dels ciutadans i ciutadanes. Enguany, durant aquest
2012, el Síndic ha obert 8 expedients d'ofici.

Senyalització de prohibit l'estacionament al Mercat
Central, i el mal ús per part d'alguns ciutadans i
ciutadanes: activitat  municipal.

Serveis socials i salut mental: la situació dels
malalts mentals a la ciutat.

Dret a la intimitat i confidencialitat dels assumptes
dels ciutadans i ciutadanes que són atesos per

personal al servei de l'Ajuntament.

Carrers peatonals:  prohibició d'estacionament i
compatibilitat amb l'ús del veïns per usos comuns
de càrrega i descàrrega.

La zona blava: els controladors de la zona blava
i la pressumpció de veracitat; els problemes per
anul·lar les denúncies i els pagaments amb targeta
de crèdit.

Els obstacles a les voreres: restes de pals d'obres,
pals de serveis públics (llum, telèfon).

El Servei municipal de Sabadell Habitatge.

Les execucions hipotecàries: els desnonaments.


