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Notícies del Síndic de Cornellà

Frederic Prieto presenta la Carta de Serveis
i Bones Pràctiques del Síndic de Greuges de
Cornellà
El Síndic de Cornellà va presentar aquest document l’1 de
desembre juntament amb Amnistia Internacional, qui va
exposar l’informe de l’aplicació dels Drets Humans a Espanya

D’esquerra a dreta, Maria Cañadas, membre d’Amnistia Internacional; Frederic Prieto, Síndic local, i Joan Tamayo, advocat de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de Terrassa.

Amb la fi de garantir la màxima transparència i l’eficàcia en el desenvolupament d’aquestes tasques, el Síndic de
Cornellà, aprovant aquesta Carta de Serveis i de Bones Pràctiques, es proposa informar tant a les persones com a
les institucions sobre els serveis que presta, així com dels compromisos de bon funcionament als que es compromet,
personalment i per part de totes les persones que participen en el funcionament d’aquesta oficina.
Aquest document està dividit en sis parts: justificació, compromisos generals, principis generals d’actuació, serveis del
Síndic de Cornellà i drets de les persones en relació amb el Síndic, compromisos de qualitat i avaluació. D’aquesta manera,
aquest organisme no només presenta els seus serveis, sinó que també es compromet a ser avaluat per la ciutadania.
L’objectiu d’aquesta Carta és assumir el compromís de prestar els serveis que s’hi defineixen en la mateixa i a fer-ho
amb els principis, les formes i el temps establert en aquest document. Entre aquests punts destaca, per exemple, que la
comunicació d’acceptació a tràmit de la queixa es farà en un termini no superior a 10 dies hàbils, des de l’endemà de la
presentació de la queixa.
La presentació de la Carta de Serveis i Bones Pràctiques del Síndic de Greuges de Cornellà és la tercera de tot Catalunya,
juntament amb les del Síndic de Catalunya i el de Sabadell. L’1 de desembre, Frederic Prieto va presentar-la amb Maria
Cañadas, professora i membre d’Amnistia Internacional, i Joan Tamayo, advocat de la Plataforma d’Afectats per les
Hipoteques de Terrassa.
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El Síndic de Cornellà presenta les dades del III
Recull d’Informes del Fòrum SD al Parlament

D’esquerra a dreta, Frederic Prieto; M. Glòria Valeri, síndica de Vilafranca del Penedès i presidenta del Fòrum SD i Núria Gispert,
presidenta del Parlament.

El FòrumSD ha presentat el III Recull d’Informes, corresponent a les dades de l’any 2010, al Parlament de Catalunya
en un acte que ha estat presidit per la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament; la Sra. M. Glòria Valeri, síndica
municipal de greuges de Vilafranca del Penedès i presidenta del FòrumSD i comptant amb la participació i intervenció
del Sr. Manuel Bustos, president de la Federació de Municipis de Catalunya i el Sr. Albert Batalla, representant de
l’ACM i membre de la seva executiva. A l’acte també hi han assistit una representació de Diputats i Diputades del
Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal. Frederic
Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà i vicepresident del Fòrum SD, ha estat l’encarregat de presentar les dades
corresponents a aquest informe.

Bon any nou del Síndic
Benvolgut conciutadà/conciutadana:
Ha passat un any més i 2011 s’acaba. Aquest any ha estat dolent per moltes persones properes,
víctimes d’una llarga crisi que no sabem ben bé d’on ens ve i quant durarà. A sobre, acabarem
pensant que tothom n’és responsable, quan uns toquen la música i els demés la ballem.
Crec que he treballat tot el que he pogut per defensar la necessitat que aquesta nostra societat
s’ajusti millor als Drets Humans, sense carrincloneries ni propostes innocents. A la gent senzilla, fins i tot els que ens creiem classe mitja, ens convé aquest “canvi cap el reconeixement
dels Drets”.
No tinc la sensació d’haver “predicat en el desert”. Però en aquesta societat nostra hi ha molt
soroll i cal cridar ben fort. A veure si cada vegada som més gent activa a favor dels Drets
Humans i aconseguim que l’any que ve (2012) no sigui tant difícil com es preveu.
A mi em trobareu en aquesta tasca. Us hi voleu afegir?
Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat
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