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Notícies del Síndic de Cornellà

El Síndic de Cornellà presenta l’Informe sobre
2011 al ple

En un moment de la intervenció de Frederic Prieto en la sessió plenària extraordinària convocada el 15 de març. D’esquerra a dreta;
Antònio Martínez Flor, segon tinent d’alcalde d’Urbanisme; Antònio Balmón, Alcalde de Cornellà; Sergio Fernández, tercer tinent
d’alcalde d’Economia i Interior i Frederic Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà.

El dia 15 de març, el Síndic de Greuges de Cornellà va presentar en un Ple extraordinari el seu Informe 2011.
El Síndic va consignar l’augment d’un 16% d’actuacions, 115 formalitzades com a queixes i 118 com a consultes. Un 53’5%
de les queixes adreçades a l’Ajuntament han estat tancades amb resultat positiu.
El Síndic ha remarcat també que, a diferència d’anys anteriors, la major part de les queixes es referien a temes d’extrema
necessitat de les famílies i dels ciutadans. Frederic Prieto ha demanat que la persistència de les causes requereix l’adopció
de mesures clares (d’alimentació i d’habitatge) per atendre les situacions d’extrema pobresa.

El Fòrum de Síndics/ques locals de Catalunya fa la
seva assemblea anual a Arenys de Mar

Com cada any, el Fòrum SD ha celebrat la seva assemblea general ordinària. La fotografia recull un moment del
seu desenvolupament. Frederic Prieto és a la dreta, de dins cap a fora, el segon.
www.sindicgreuges.blogspot.com | nou.cornellaweb.com/es/Sindic.asp | facebook
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El Síndic de Cornellà participa en la presentació de
la Revista de l’AMHBL, sobre la repressió franquista
a Andalusia, a l’Ateneu Barcelonès
El Síndic de Greuges de Cornellà, Frederic Prieto, ha participat,
el passat dia 8 de març, en la presentació de la Revista de
l’Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat sobre
la repressió franquista a Andalusia, en l’Ateneu Barcelonès.
Prieto va escriure en aquest número de la revista de
l’associació per a la memòria històrica una referència sobre
els antecedents i els fets de la repressió franquista en el
poble d’Aroche (Huelva).

Cal trobar alternatives per afrontar la pobresa
Tal com el Síndic de Greuges plantejava en el seu Informe 2011, la situació en què ens trobem està provocant
situacions d’extrema pobresa. No hi ha feina, els subsidis són retallats (atur, rmi, lloguer, etc.), no es pot pagar un
lloguer o es deixa de pagar la hipoteca, etc.
Cal fer un esforç per prioritzar ajuts de subsistència i
cercar la màxima col•laboració entre l’Ajuntament i les
entitats privades d’acció social. Recentment, el Síndic de
Cornellà s’ha entrevistat en aquest sentit amb la Regidora
responsable d’Acció Social. Aquesta ha posat al corrent
el Síndic sobre les alternatives que s’estan treballant.
El Síndic de Greuges ha insistit que no fer res resultarà
insostenible. Ambdós han expressat l’esperança que la
Generalitat desbloquegi la tramitació dels Pirmi i que
concreti la forma de gestió dels plans
alternatius
de treball
IV Jornades
locals
a què es refereix sovint.
sobre la Carta

El Síndic de Cornellà adverteix
l’Ajuntament que ha d’empadronar
tots els residents a la ciutat
En una reunió mantinguda recentment amb els
responsables de la gestió del padró municipal, el
Síndic de Greuges ha advertit que és l’obligació de
l’Ajuntament empadronar totes les persones residents,
encara que visquin en situacions problemàtiques
d’habitatge o, fins i tot, sense sostre. La llei preveu la
forma de realitzar aquests empadronaments.
Sembla que s’ha produït un principi d’entesa en la
reunió i el Síndic està a l’espera que l’Ajuntament
accepti la seva recomanació.

Europea de
Drets Humans
a la Ciutat
Dret dels menors:
deteccióles
precoç
Els dies 17, 19 i 24 d’abril,
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xarxa
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a la ciutat, sobre “Drets dels menors:
detecció precoç i treball en xarxa”
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