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El Ple de l’Ajuntament nomena el nou Síndic Personer
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el relleu del fins ara
Síndic Personer, Vicenç Vila, a qui ha agraït la tasca feta durant els
darrers anys, per Lluís Martínez Camps, qui ocuparà el càrrec els propers
cinc anys. Martínez Camps, veí de Mollet, té una dilatada trajectòria
professional en direcció d’empreses de primer nivell i una llarga
experiència en diferents àmbits de participació ciutadana i de servei a
l’usuari.
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha agraït de forma unànime a Vicenç
Vila la tasca feta durant el temps en el que ha estat Síndic Personer, sobretot,
com ha recordat el regidor de Participació i Transparència, Josep Ramon
Bertolín, pel fet “d’haver dut a terme una tasca encomiable, generosa i
gens fàcil en un context en el que moltes famílies de Mollet ho han passat
i ho passen malament, el que ha comportat que, lògicament, s’hagin
donat moltes situacions complicades”. Josep Ramon Bertolín també ha
agraït “el consens al que hem arribat tots els grups polítics pel que fa el
nomenament del nou Síndic ja que crec sincerament que la ciutat en surt
beneficiada”.
El nou Síndic, el nomenament del qual es farà oficial en un ple extraordinari el
mes de novembre, és Lluís Martínez Camps, una persona, recordava Bertolín,
“llargament vinculada als altres i a Mollet, fins al punt de rebre l’any 2011
la Distinció Cívica per a Mollet”.
Lluís Martínez Camps és economista, Màster en Administració d’Empreses i
diplomat per IESE. Ha ocupat càrrecs de màxima responsabilitat en empreses
com ara AGBAR, AAC Grup o el Consorci de la Zona Franca. També té una
llarga experiència en diferents àmbits de participació ciutadana i en la gestió i el
servei per a usuaris.
Pel que fa la seva relació amb la ciutat, Martínez Camps, entre altres
experiències, ha estat president del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès o
Conseller de Mollet Impulsa.
El Síndic Personer o Síndica Personera representa una institució que té com a
funció la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de
Mollet del Vallès en les seves relacions amb l’Ajuntament.
El primer Síndic Personer de l’època contemporània va ser Francisco Amaya
Moreno que va ser elegit pel Ple de l’Ajuntament al setembre de 2003.

La durada del càrrec és de cinc anys i la seva elecció és competència del Ple
de l’Ajuntament, tal com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM)
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