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SUGGERIMENT 1/2021 

 

 

 

Actuació d’ofici en defensa de l’interès superior de l’Infant 
 

 
 
La Síndica reconeix i impulsa el dret dels infants i adolescents de participar 
activament, en funció de les característiques dels seus diferents nivells de 
desenvolupament evolutiu, en tots aquells àmbits de  la vida quotidiana, social o 
política que els afecta . En aquest sentit, la Síndica considera que, per tal que la 
participació dels infants i adolescents sigui efectiva, és fonamental promoure projectes 
i polítiques públiques que la propiciïn.  
 
En el seu anterior mandat (2010-2016), la Síndica ja va mostrar el seu especial interès 
per l’educació en valors dels infants i adolescents de la nostra ciutat engegant un 
projecte educatiu i formatiu anomenat “Educació en Valors” que, juntament amb la 
Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, s’ha anat 
impartint i consolidant any rere any en els centres escolars. Precisament fruit d’aquest 
exitós projecte educatiu, els alumnes de tercer d’ESO de l’Escola Jaumé Cabré  van 
fer entrega a la Síndica del treball elaborat per l ’alumnat, consistent en estudiar 
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a  la Ciutat per fer propostes 
de millora i identificar quines vulneracions d’aque sta Carta es poden observar a 
la ciutat de Terrassa.  
 
Així doncs, mitjançant aquest escrit de SUGGERIMENT es traslladen, a 
l’Ajuntament, els greuges observats per l’alumnat d e 3r d’ESO de l’Institut 
Jaume Cabré. L’objectiu primordial de la feina real itzada pels escolars és que 
l’Administració municipal estudiï en deteniment les  problemàtiques detectades a 
la ciutat i emprenguin les actuacions que siguin es caients per vetllar per tots els 
drets de la ciutadania.  Dit això, i tot seguit, procedeixo a presentar el treball conjunt 
presentat per l’alumnat i, en primer lloc, a presentar les propostes de millora a la Carta 
Europea de Salvaguarda del Drets Humans a la Ciutat presentades:  
 
«Proposta d’actualització de la CESDHC  
 
L’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Jaume Cabré de Terrassa, després de la visita de la 
Síndica, va analitzar cautelosament la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat 
alhora que apuntaven possibles matisacions o actualitzacions. A continuació, 
s’enllisten les proposicions recollides per els alumnes en qüestió entenent que els 
articles que no s’esmenten els consideren vigents i complerts i que, per tant, al seu 
parer no s’haurien de modificar.  

Estudi de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat (CESDHC) i propostes de millora per 
part de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Jaume Cabré, en 
motiu de l’observació de diverses vulneracions de la 
CESDHCa la nostra ciutat. 
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Article I: Dret a la ciutat  
 

1. La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen 
dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social i 
ecològica, cosa que comporta assumir també deures de solidaritat. 
 

2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el 
respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants. 

 
Millora : Els joves també necessiten un espai de temps de lleure, ja que els nens petits 
i els avis tenen aquests espais. 
 
 
Article XVII: Dret a la salut  
 

1. Les autoritats municipals afavoreixen l'accés en igualtat de tots els ciutadans i 
ciutadanes, a l'atenció i prevenció sanitàries. 
 

2. Les ciutats signatàries, per mitjà d'accions en l'àmbit econòmic, cultural, social i 
urbanístic contribueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus 
habitants amb la seva participació activa. 

 
Millora : Aquest dret pensen que es podria dividir en més apartats: 

 
� Garantir una privacitat respecte a les dades de salut per tal que no puguin ser 

ni publicades ni usades per tercers sense el consentiment de la persona 
interessada.  

 
 
Article XX: Dret a la circulació i tranquil·litat a  la ciutat  
 

1. Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir 
mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest 
efecte, afavoreixen transports públics accessibles a tothom segons un pla de 
desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i 
garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient. 
 

2. El municipi controla rigorosament l'emissió de sorolls i vibracions de tot tipus. 
Defineix les àrees completament reservades, o reservades en determinats 
moments, als vianants i encoratja l'ús dels vehicles no contaminants. 
 

3. Les ciutats signatàries es comprometen a assignar els recursos necessaris per 
fer efectius aquests drets i, si escau, recorren a formes de col·laboració 
econòmica entre entitats públiques, empreses privades i la societat civil. 

 
Millora : Aquest dret podria afegir-se un apartat per a la seguretat quan circulem pel 
carrer: 

 
� Les voreres estan ben asfaltades i ben fetes per a què tothom que hi passi, fins 
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i tot persones discapacitades, no es faci mal o no pugui caure.  
 
 
Article XXII: Dret dels consumidors  
 
Les ciutats vetllen, en els límits de les seves competències, per la protecció dels 
consumidors. A aquest efecte, i pel que fa als productes alimentaris, garanteixen o fan 
garantir el control dels pesos i les mesures, de la qualitat, la composició dels productes 
i l'exactitud de les informacions, com també de les dates de caducitat dels aliments. 
 
Millora :  En aquest cas es podria ampliar, és a dir, s’hi podrien afegir més punts, per 
exemple: 

 
� Garantir una protecció a l’hora de la compra online. Els béns i serveis destinats 

a les persones consumidores no poden comportar riscos per a la seva salut ni 
per a la seva seguretat. 

 
� Disposar de clàusules generals o d'altres clàusules no negociades 

individualment que estiguin redactades amb concreció, claredat i senzillesa, i 
que respectin els principis de bona fe i just equilibri entre drets i obligacions de 
les parts. 

 
� Rebre dels proveïdors de béns i serveis: 

 
� Una còpia del contracte, que inclou les condicions generals previstes i, 

si s’escau, el dret de desistiment i les condicions i el termini d'exercici, 
l'existència de garanties addicionals i l'adhesió a codis de conducta o 
mitjans alternatius de resolució de conflictes. 

 
� La factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats. 

 
� Un pressupost vinculant, en cas que no es pugui fixar prèviament amb 

exactitud en funció del bé o servei. 
 

� Un resguard de dipòsit quan es lliura un bé per fer-hi qualsevol 
intervenció. 

 
� Tenir garantides les quantitats lliurades per endavant. 

 
� Assegurar-se de la naturalesa, les característiques, les condicions i la utilitat 

del bé o servei. 
 

� Reclamar amb eficàcia en cas d’errada, defecte o deteriorament. 
 

� Fer efectives les garanties de qualitat i obtenir el retorn del preu del bé o servei 
en cas d’incompliment. 

 
� Ser informades dels drets que disposen com a adquirents de béns i serveis, 

sobretot pel que fa a la garantia dels béns de naturalesa duradora i a la 
conformitat dels béns. 
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� Una atenció adequada un cop prestat servei, que en garanteixi la correcció i la 
idoneïtat. 

 
� Exigir el contingut de l'oferta, promoció o publicitat, les prestacions pròpies de 

cada bé o servei, les condicions jurídiques o econòmiques i les garanties 
ofertes, encara que no constin expressament en el contracte o en el document 
o comprovant rebut.» 
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Un cop traslladats al Consistori els greuges aportats per l’alumnat de tercer d’ESO de 

l’Institut Jaume Cabré, la Síndica procedeix a agrair a les escoles de Terr assa el 

bon acolliment del programa educatiu “Educació en V alors”  i demana a 

l’Ajuntament que continuï treballant en projectes f ormatius on els joves, i també 

els infants, els arribi el missatge de civisme, de participació en els àmbits de la 

vida quotidiana, social o política que els afecta i , sobretot, de  respecte als drets 

de les persones i a la ciutat .  

  

Atentament,  

 

 

Isabel Marqués i Amat  
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa  
 

Terrassa, 28 d’abril de 2021 
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