Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Síndic Personer i l’Ajuntament busquen mecanismes
de coordinació
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i els directors i les directores de servei
de l’Ajuntament, s’han reunit amb el Síndic Personer amb l’objectiu
d’explicitar el suport institucional al Síndic, Lluís Martínez Camps i alhora
establir els mecanismes que permeten un contacte més directe entre la
institució del Síndic i l’estructura municipal.
La trobada ha servit per buscar mecanismes per agilitzar les respostes del
Síndic personer, així com també perquè el Síndic es posi al dia de les principals
actuacions municipals i, alhora, donar a conèixer de primera mà la tasca
realitzada durant els sis mesos que porta al càrrec així com el seu pla de futur
immediat de treball .
El Síndic ha valorat molt positivament aquesta iniciativa, no només pel suport
que representa a la institució, sinó pel fet de conèixer l’estructura municipal i
poder treballar conjuntament en els objectius comuns.
L’alcalde, Josep Monràs, ha manifestat que la figura del Síndic és molt
important per l’Ajuntament, donat que fa un servei molt destacat a la ciutadania
i, a més, de forma altruista. Per això cal cercar mecanismes de coordinació que
puguin fer més àgil i senzilla la tasca que ha de dur el Síndic en benefici de tota
la ciutadania.
Martínez Camps prenia possessió del càrrec de Síndic Personer a finals de
novembre de l’any passat i l’ocuparà els propers cinc anys.
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Des d’aleshores s’ha convertit en el tercer Síndic de la ciutat després que
l’Ajuntament de Mollet decidís recuperar aquesta figura l’any 2003, erigint-se en
una de les poques ciutats catalanes que han regulat formalment aquesta
institució.

