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L’alcalde de Terrassa lloa els valors que van portar a
crear la Sindicatura de Greuges fa deu anys
El Consistori celebra el desè aniversari de la institució amb un acte solemne

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lloat els valors que caracteritzen la
Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa durant l’acte institucional
commemoratiu del 10è aniversari de la institució, que s’ha celebrat aquesta tarda al
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa. Per a Ballart, “l’estabilitat, la
coherència, el treball pacient i constant, i la independència envers la política i
l’administració, són trets que defineixen la Sindicatura i són també els valors
que l’Ajuntament de Terrassa ha conreat i preservat, i que fa deu anys van fer
possible crear una Sindicatura que està sempre molt a prop de les persones,
posant les coses fàcils i treballant amb independència i rigor”. En aquests
termes s’ha expressat l’alcalde durant la seva intervenció, que ha tancat l’acte
d’aquesta tarda.
Jordi Ballart ha dit també: “per als ciutadans i ciutadanes de Terrassa, aquesta
institució és una garantia de primer ordre, una prova claríssima què
l’Ajuntament de Terrassa està absolutament compromès en respectar els drets
i deures de la ciutadania, sempre, en qualsevol actuació, en qualsevol moment.
De la mateixa manera que tenim una claríssima voluntat d’esmenar i corregir
tot allò que calgui”.
Ballart ha tingut també paraules de reconeixement i agraiment per a les dues
persones que han ocupat el càrrec de síndic: el recentment desaparegut Joan Sales
(2004-2010) i l’actual síndica, Isabel Marquès. L’alcalde ha dit que “el prestigi
adquirit en aquests deu anys, l’autoritat moral que ha anat guanyant la
Sindicatura, és fruit molt directe de la tasca de les dues persones que han
estat al seu capdavant, que hi han posat el seu segell personal, el seu
compromís de treball exigent i amable, perquè les dues coses no estan
renyides, al servei de la ciutat i de les persones”.
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L’acte institucional commemoratiu del desè aniversari de la Sindicatura Municipal de
Greuges ha inclòs una conferència del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó,
un parlament de l’actual síndica municipal de greuges de Terrassa, Isabel Marqués, i
la lectura de fragments de la Declaració Universal dels Drets Humans, a càrrec de
deu ciutadans i ciutadanes, a més d’una breu actuació musical a càrrec del
guitarrista Victor Cervilla, alumne de l’Escola Municipal de Música de Terrassa.
La Sindicatura de Greuges de Terrassa és una institució que, amb independència i
objectivitat, defensa els drets i llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de
Terrassa davant l'Administració municipal i els organismes i empreses que en
depenen. La institució atén, informa i orienta les persones que considerin que han
patit un greuge per l’actuació o manca d’actuació dels serveis municipals.
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