Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

S’inaugura la nova oficina del Síndic Personer
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha cedit un nou espai situat al Centre de
Serveis Can Lledó que a partir d’ara serà l’oficina d’atenció del Síndic
Personer Lluís Martínez Camps i el seu equip.
Martínez Camps ha agraït a tots els que ho han fet possible destacant que
“aquest trasllat millorarà notablement el servei als ciutadans i ciutadanes
i la seva accessibilitat, ja que el fet de situar-nos a Can Lledó, on hi treballen
d’altres entitats, ens permet estar al cas de totes les inquietuds ciutadanes
més enllà de l’horari d’oficina de la sindicatura”.
Per al regidor de Participació i Transparència, Josep Ramon Bertolín, “el fet
d’inaugurar aquest espai evidencia que la nostra voluntat segueix sent la
d’apropar les institucions a la ciutadania i, com s’ha posat de manifest en
el darrer Ple en el que vàrem aprovar el codi ètic, seguir treballant amb
exemplaritat i ser i actuar de forma honesta i transparent, característiques
aquestes que s’exemplifiquen en la figura del Síndic”.
De la seva banda, per l’alcalde Josep Monràs, “Mollet s’ha de seguir sentint
orgullosa no només d’haver restituït la figura del Síndic, sinó de potenciarla, com es posa de manifest amb el pas que donem avui”. Un nou pas en
forma “d’espai de diàleg, de trobada i en el que s’utilitza la paraula per
resoldre els conflictes”
A l’acte d’inauguració han assistit diferents membres de l’equip de govern i de la
corporació municipal així com l’adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya, Jaume
Saura, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, i l’anterior
Síndic Personer de Mollet, Vicenç Vilà.
L’horari d’atenció de l’oficina és els dimarts de 17 a 20 hores i els dimecres de
10 a 12 hores.
Per posar-se en contacte pot ser a través del telèfon 93 544 00 71 o del correu
sindicpersoner@molletvalles.cat
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