LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 11 de juny del 2018

Institucions. Les dues sindicatures acorden col·laborar per derivar-se casos i guanyar en eficiència

Conveni entre els síndics de
L’Hospitalet i de Catalunya
Acord de col·laboració
entre les sindicatures
de greuges de L’H i de
Catalunya per afavorir
la derivació de queixes
La síndica de greuges de L’Hospitalet, Merche García, i el síndic de
greuges de Catalunya, Rafael Ribó,
han signat un conveni on s’estableixen les bases de col·laboració i
de cooperació entre les dues institucions. L’acord preveu afavorir
la derivació de queixes entre una
sindicatura i l’altra segons l’àmbit
competencial. És a dir, les queixes
relacionades amb l’Ajuntament de
L’H que arribin al Síndic de Catalunya es traslladaran a la síndica local,
si la persona interessada es mostra
favorable, per a la seva anàlisi i possible resolució, mentre que les queixes que arribin a l’oficina de la sindicatura local i tinguin a veure amb
administracions supramunicipals es
derivarien a la sindicatura general.
Les dues institucions també podran col·laborar compartint informació així com en temes de formació,

Els portaveus de CUP-PA, ERC, Canviem, PDeCat i PP juntament amb els síndics i l’alcaldessa (al centre)

assessorament jurídic i realització
d’estudis.
Merche García ha destacat que
aquesta col·laboració és necessària per agilitzar la resolució dels
casos i ser més eficients i pròxims
de cara als ciutadans. Rafael Ribó,
en declaracions a la premsa durant

l’acte de signatura del conveni, va
destacar que la figura de la síndica
local s’ha de salvaguardar d’interessos polítics. Els grups municipals i
partits “no han d’influenciar la institució, l’han de dotar de recursos i
les seves decisions les han de tenir
en compte”, va dir.

El Ple municipal va aprovar el
juliol de 2017 el reglament del Síndic de Greuges i de la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions de
L’H. Després d’un procés participatiu, va ser nomenada síndica de L’H
Merche García, que exerceix el càrrec des del passat mes de febrer. y
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Breus
Cs farà primàries i diu
que el seu candidat
és Miguel García
Durant una assemblea oberta a
afiliats i simpatitzants de la formació, la regidora Carmen Esteban
va explicar que Ciutadans farà primàries en uns tres mesos per escollir el candidat a l’Alcaldia i que
“Miguel García té tot el nostre
suport, a més de ser el candidat
avalat pel partit”. y

Mor l’historiador i
expresident local d’ICV,
Pep Ribas
Autor de diverses obres d’història
de la ciutat, soci del Centre d’Estudis i lluitador antifranquista, va
dedicar gran part de la seva vida
al sindicalisme —va ser un dels
fundador de CCOO de L’H—, i a
la política local —va ser president
d’Iniciativa per Catalunya Verds. y

Política. Assemblea oberta a la militància

PSC escalfa motors
per a les municipals
El PSC de L’H va celebrar el mes
de maig una assemblea oberta a la
militància per recollir propostes per
al pròxim programa electoral i per
fer balanç del mandat. La primera
secretària, Núria Marín, va enumerar
com a èxits l’arribada a la ciutat del
Cirque du Soleil, del Centre de Medicina Xinesa o de Planeta. “Acollirem tot allò que interessa a la ciutat,
a la marca Barcelona i a l’àrea metropolitana. Sempre posaré l’interès
dels ciutadans per sobre d’altres
qüestions”, va dir. El primer secretari dels socialistes catalans, Miquel
Iceta, va clausurar l’acte. y

Festa de CUP-PA per fer balanç del mandat

Miquel Iceta, durant la intervenció

Una festa popular a l’Escola Pau Casals ha servit de marc al grup
municipal CUP-PA per fer balanç dels tres anys del mandat davant
militants i simpatitzants. Les samarretes que el portaveu del grup,
Khristian Giménez, ha lluit en les sessions de Ple es van estendre
per evidenciar les causes que la candidatura municipalista defensa,
com ara el “no” al PDU Granvia, l’escola pública en català i la
municipalització de serveis.

Vermut solidari de Junts
per Catalunya al parc
de la Marquesa
La trobada va recollir fons per a
l’Associació Catalana pels Drets
Civils, formada per familiars dels
polítics a la presó. Hi van assistir la periodista Bea Talegón i la
germana de Carles Puigdemont,
Montserrat. L’acte volia denunciar
“la vulneració dels drets civils que
s’està produint a Espanya”. y

