LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES DE VILADECANS ES
SUMA AL 60è ANIVERSARI DELS DRETS HUMANS
La Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans, s’afegeix a la
campanya que per tal de commemorar el 60è aniversari de la declaració
dels drets humans, ha estat duent a terme durant tot aquest any les nacions
unides sot el lema dignitat i justícia per a tothom. Aquest text recull el
compromís de la comunitat internacional de defensar la dignitat i la justícia
per a tots els éssers humans.
També es compleix 10 anys de la redacció de la Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat, és el document que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals
reconeguts als habitants dels pobles i ciutats, a totes i cadascuna de les persones que habiten en un
municipi
El 10 de desembre de 1948, l'
Assemblea General de les Nacions Unides va
aprovar i va proclamar la Declaració Universal de Drets Humans. Després
d’aquest acte històric, l'
Assemblea va demanar a tots els Països Membres que
publiquessin el text de la Declaració i disposessin que fos "distribuït,
exposat, llegit i comentat en les escoles i altres establiments d’ensenyament,
sense distinció fundada en la condició política dels països o dels territoris".
Declaració Universal de Drets Humans com ideal comú pel qual tots els pobles i nacions han
d’esforçar-se, a fi que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en ella,
promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats, i
assegurin, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconeixement i
aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats Membres com entre els dels territoris
col·locats sota la seva jurisdicció.
Amb motiu del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, a Barcelona es va
celebrar del 14 al 17 d’octubre del 1998, la I Conferencia, que va ser la culminació i la conclusió
d’un procés de diàleg i debat entre representants d’ajuntaments de diverses ciutats europees, d’ONG,
de juristes i d’estudiosos i estudioses dels temes situats en la intersecció de les polítiques urbanes
sobre els drets dels ciutadans i ciutadanes.
En finalitzar la I Conferència, s’aprova el "Compromís de Barcelona" de redactar una declaració,
amb el nom de "Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats"
fonamentada en el principi de proximitat i que, a diferencia de la "Declaració Universal" de 1948, on
l’exercici de la protecció dels drets humans es confereix al dret internacional, a la Carta la tutela dels
drets s’atorga als governs de les ciutats.
Dos anys més tard, el 18 de maig de 2000, la ciutat de Saint-Denis va organitzar la II Conferència
Europea, i allà les ciutats presents van aprovar el text definitiu de la Carta.
L’Ajuntament de Viladecans, al Ple Municipal en sessió ordinària realitzada el 30 d’octubre de
2003, va acordar per unanimitat la seva adhesió com a municipi de Viladecans a la Xarxa de Pobles
i Ciutats Pels Drets Humans, atenent la creació de la xarxa pel Ple de la Diputació de Barcelona el
27 de març de 2003.
El municipi és el marc idoni per fer realitat els compromisos de la Carta Europea i per això l’adhesió
a la Xarxa i a la Carta no pot quedar-se amb una declaració d’intencions. Els pobles i les
ciutats, com a escenari més pròxim a les persones esdevé l’espai de reflexió en l’aprofundiment de la
democràcia i la participació ciutadana.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat com a mecanisme de garantia
dels drets humans de proximitat, en el seu article I disposa el Dret a la Ciutat, en aquest sentit
l’Ajuntament de Viladecans va crear entre d’altres el Reglament de Participació Ciutadana, i
l’Ordenança de Convivència Ciutadana i utilització de la via pública. Tenint en compte també
l’article XXVII que disposa:
1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius
- Mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables.
- Ombudsman(*) municipal o defensor del poble com a institució independent i
imparcial.
(*)

La institució moderna té les seves arrels en la institució sueca del ombudsman , creada en 1809 com un
comissionat parlamentari encarregat de rebre les queixes dels ciutadans sobre l’actuació incorrecta de
l'
Administració i per a tractar de rectificar aquesta actuació i informar al Parlament.

L’Ajuntament de Viladecans, en acord plenari de 25 de gener de 2007, va crear la institució de la
Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans, i en acord plenari del 22 de febrer de 2007 va
nomenar al Síndic.
Els defensors de la ciutadania suposa un apropament del ciutadà a l’administració, amb l’objectiu de
la millora del sistema administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics. La seva tasca, basada
en investigar i verificar el bon funcionament de l’activitat de l’Administració municipal, contribueix
a reduir la distància amb la ciutadania; a millorar l’eficàcia i la transparència dels Ajuntaments, tot
facilitant l’accés dels procediments administratius i garantint un veritable diàleg ciutadà/na amb
l’Administració municipal.
Aquesta proximitat a la ciutadania, l’assumpció de competències pels ens locals en matèries molt
diverses i la tendència creixent a buscar mecanismes que millorin la protecció de les persones envers
l’Administració, ha propiciat que diversos municipis, des de l’any 1990, hagin creat, en exercici de
la potestat organitzativa de què gaudeixen i en base als valors que representa la participació
ciutadana, la institució del/la Síndic/a o Defensor/a del Ciutadà per salvaguardar els drets de la
ciutadania en relació amb l’Administració municipal.
Els síndics municipals de greuges de Catalunya, associats al FòrumSD, van dedicar aquest any en
commemoració del 60è aniversari dels Drets Humans, les Jornades de Formació, a la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, on va quedar palès que la Carta es una
eina de treball com a punt de referència de les sindicatures en l’exercici de les seves funcions.
La Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans, pretén cridar al compromís de tots per
aconseguir el compliment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en
defensa dels drets i llibertats amb la participació dels ciutadans de Viladecans.
La conscienciació dels drets humans la tenim tots els ciutadans, que
tenim que vetllar pel seu compliment, a casa, a l’escola, al barri, a la
feina, i perquè no, en la relacions amb les administracions. Per això, des
de la Sindicatura es vol difondre, informar, i apropar els valors com la
no discriminació, la igualtat, i la equitat que constitueixen el
fonament de les relacions i de la societat en que tots volem viure.
Viladecans, 10 de desembre de 2008
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Síndic Municipal de Greuges de Viladecans

