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Notícies del Síndic de Cornellà

Visita de la Junta del Fòrum de Síndics i
Síndiques locals a la Presidenta del Parlament
de Catalunya
El Síndic de Cornellà va participar activament en la visita que
la Junta del Fòrum SD va fer a la Presidenta del Parlament
de Catalunya, el passat dia 16 de març.

A part de fer una primera presa de contacte després del seu nomenament, en funció del resultat de les darreres eleccions autonòmiques,
els Síndics locals es van interessar per participar en la tramitació de la futura Llei de Governs Locals. De fet, si els Síndics tenen com a
funció defensar els drets dels ciutadans davant els Ajuntaments i, al mateix temps, prendre iniciatives per millorar l’Administració local,
cal que la futura Llei garanteixi els instruments i la consideració perquè puguin actuar amb eficàcia.
La Junta del Fòrum SD també es va interessar per participar en la tramitació de qualsevol altra Llei que tracti dels drets fonamentals dels
ciutadans i, en concret, per mantenir una relació permanent amb la Comissió parlamentaria de Peticions.
La Junta del Fòrum SD també s’ha anat reunint amb els portaveus dels diversos grups parlamentaris.

El Síndic de Greuges de Cornellà ha iniciat una ronda de
contactes amb els nous responsables municipals
Malgrat que el nou equip de govern municipal segueix en mans
del PSC, que va guanyar les eleccions per majoria absoluta, i que
molts dels regidors amb delegacions importants son els mateixos,
algunes de les delegacions han canviat de regidor. Per aquesta raó
i per donar continuïtat, en el nou mandat municipal, a la tasca del
Síndic, aquest ha iniciat una ronda de reunions amb l’Alcalde i els
nous Tinents d’Alcalde.
El dia 7 de juliol es va reunir amb l’Alcalde, al que va informar
que el nombre de queixes ateses ha estat, fins ara, semblant al del
2010, augmentant, però, les consultes gestionades. Igualment el
va informar sobre la seva intenció de reunir-se amb els Tinents
d’Alcalde, amb un especial interès per obtenir resposta adequada a
les Iniciatives d’Ofici adoptades pel Síndic, entre les quals

l’Informe sobre el Dret a l’Habitatge a Cornellà”, i a les principals
preocupacions que el Síndic dedueix del seu contacte amb la
ciutadania.
Fins el moment d’editar aquest Newsletter, el Síndic s’ha reunit
ja amb la Sra. Emilia Briones, actual tinenta delegada de làrea de
Presidència, amb la que ha repassat els criteris de tracte i atenció
a les persones immigrades, així com la preocupació pels falsos
rumors que corren i es consoliden entre la població. També
s’ha reunit amb la Sra. Montserrat Pérez, a qui ha comentat
diversos aspectes de l’atenció a infants en situació de risc, de la
necessitat d’atendre de forma eficient les persones usuàries dels
Serveis Socials. També han comentat l’interès del Síndic per un
plantejament eficaç, tot i les limitacions, de l’OMIC.

Presentació de l’Informe 2010
als ciutadans que expressaven
la seva indignació a la Plaça
de Catalunya de Cornellà
El Síndic de Greuges de Cornellà, que havia estat convidat a
presentar el seu Informe 2010 al Ple de l’Ajuntament als indignats
acampats a la Plaça de Catalunya, va accedir a fer-ho el dia 3 de
juny.

Malgrat les difícils circumstancies (es va espatllar la megafonia
i va haver de parlar amb un megàfon) la seva presentació va ser
seguida amb atenció per una concurrència que va anar augmentant
al llarg de l’exposició, produint-se un interessant diàleg sobre els
problemes socials i d’habitatge a la ciutat i sobre les possibilitats
de canvi.
El paper del Síndic de Greuges no és fer de mediador polític,
ni molt menys de líder de l’oposició. Però aquests col•lectius i
persones que expressen la seva “indignació” sobre la situació
política, amb plantejaments plurals, espontanis o no, han de ser
respectats i presos en consideració pel Síndic, en la seva comesa
de defensa de la ciutadania i de millorament de l’Administració.

Reunió de la Junta del Fòrum SD amb el
President de la Generalitat
El passat dia 30 de maig, el President de la Generalitat va rebre la Junta del
Fòrum SD, entitat que reuneix els Síndics i Síndiques locals de Catalunya. Va
ser una primera presa de contacte després del seu nomenament, però va donar
lloc a un intercanvi d’informació i de punts de vista força interessant al llarg
d’una hora de reunió.
Els temes més tractats van ser la preocupació del President per la reducció de
la despesa i, en aquest context, per l’eficàcia de les Administracions locals. Els
Síndics locals vam apuntar, amb diverses intervencions, que, tot i entendre la
preocupació per una Administració pública més austera i eficient en el context
de crisi en que ens trobem, la institució del Síndic local de Greuges no pot ser
considerat com una despesa innecessària, si no com una inversió essencial si es
vol garantir que la reducció de despeses no es tradueixi en una agressió als drets
fonamentals dels ciutadans, especialment dels més modestos.
És d’esperar que no es concretin propostes, com les de la nova Presidenta
de Castella –La Manxa, Sra. De Cospedal, proposant la supressió de les
institucions de control d’aquella Administració, com és el cas del Síndic de
Greuges, justament per estalviar diners de l’Administració.

Opinió:
“temps de retallades”

La greu crisi econòmica que estem sofrint posa en qüestió la capacitat financera i econòmica dels governs
i limita fins a extrems alarmants la possibilitat de decidir lliurement. La conseqüència més espectacular
d’aquesta situació és la reducció de la despesa pública i de les inversions privades, que afecten especialment
els sectors modestos de la població. Això es concreta en un augment espectacular de l’atur i en la retallada
dels serveis públics fonamentals i dels programes de subsidi i ajut, amb conseqüències personals greus.
Aquesta situació suscita, o hauria de suscitar, importants debats polítics: Qui ha de contribuir a afrontar
aquesta situació? Com s’han de distribuir les càrregues de la mateixa? On son les causes d’aquesta situació i
com s’han d’afrontar? Etc.
El Síndic municipal de Greuges no pot intervenir en aquest debat polític que, ben segur, admet diverses
opcions. Però el pot demanar, insistint que és la ciutadania, en el seu conjunt, qui a la fi i adequadament
informada ha de decidir el camí a seguir. I, sobre tot, ha de recordar que la gestió d’aquesta situació s’ha
de fer respectant els drets bàsics dels ciutadans i ciutadanes, en les formes i en els continguts (Constitució
Espanyola, Art. 10.1).
En aquest sentit, no hi ha dubte que s’estan menystenint aquests drets quan es prenen mesures que projecten
sospites sobre la totalitat de determinats col.lectius, com els beneficiaris de la Renda mínima de reinserció, o
quan es modifiquen sense cap debat les regles de joc sobre els ajuts contra la dependència, o quan es redueix
unilateralment la subvenció a les escoles bressol o de música ja existents, o quan es retallen les prestacions
de salut sense un projecte global adequadament debatut.
Cal fer una crida a revisar profundament les prioritats de les Administracions públiques i a aprofundir
les formes d’una bona Governança, justament perquè estem en crisi i cal fer estalvis.
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