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El Síndic de Greuges fa 7.167 assistències
• Tasca de promoció i divulgació de la Sindicatura entre els ciutadans i les ciutadanes
El Síndic Municipal de Greuges de
Lleida, Josep Giné, va presentar un
resum de les dades de la memòria
d’activitat desenvolupada per la Sindicatura l’any 2012, que posen de
manifest que el nombre d’assistències
fetes va ser de 7.167, xifra que suposa un increment del 16% respecte al
2011. El Síndic va associar “l’augment
dels serveis de la Sindicatura a la gran
tasca de promoció i divulgació que
s’ha portat a terme entre els ciutadans, especialment entre el col•lectiu
jove i la gent gran”.
Giné va destacar també que la Sindicatura ha fet diferents recomanacions sobre àmbits diversos per millorar les ordenances municipals. Les
visites van augmentar un 31% l’any
2012, situant-se en 2.103. El nombre
de queixes es van mantenir pràcticament igual. De les 344 queixes presentades, 134 no van ser admeses.

Josep Giné ha estat recentment
escollit president del Fòrum de Síndics per unanimitat, en el marc de la
XIV Trobada-Assemblea del Fòrum
SD, l’Associació de Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores locals de Catalunya. Giné encapçala a partir d’ara

Josep Giné, escollit
president del Fòrum de
Síndics per unanimitat
la representació de tots els síndics de
les ciutats que formen part del fòrum.
Cal recordar que Lleida fou la primera
ciutat de l’Estat espanyol que va recuperar per al món local aquesta figura
de defensor dels ciutadans.
El Fòrum SD és una associació sense
ànim de lucre formada pels Síndics,
Síndiques, Defensors i Defensores
dels Ajuntaments. Els seus objectius
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són promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i la implantació
als municipis, el desenvolupament
de models de treball i d’actuació conjunts, a més de disposar d’una xarxa
de coordinació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures. •••
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