OFICINA DE LA SÍNDICA: RECURSOS HUMANS I MATERIALS

Recursos humans
L’oficina de la síndica compta amb un adjunt, una assessoria i un gabinet de
suport. El síndic adjunt és un càrrec eventual, nomenat pel Plenari del Consell
Municipal, a qui correspon assumir les funcions d’investigació que la síndica li
encomani o li delegui, a més de coordinar l’assessoria de la síndica.
L’assessoria tècnica i jurídica està composta per funcionaris especialitzats en
les diverses matèries de competència municipal. El gabinet de suport està
format per la cap de gabinet i dues secretàries; també compta amb la
col·laboració tècnica externa en l’àmbit lingüístic i de la comunicació.
L’assessoria tècnica i jurídica té la missió de desenvolupar tots els processos
tècnics necessaris per investigar i obtenir les informacions adequades per
avaluar les queixes que les persones que se senten agreujades presentin a la
Sindicatura i de proposar a la síndica un pronunciament estimatori o no i, si
escau, una recomanació per a la solució del problema.
L’assessoria funciona com un equip interprofessional que fa l’atenció directa al
públic, la recepció de les queixes, la instrucció dels expedients d’investigació i
les propostes de decisió de la síndica. Està composta per set places
funcionarials d’alta qualificació tècnica, dues de les quals han estat vacants
temporalment durant la meitat de l’any.
Recursos materials
Pel que fa als recursos materials, cal dir que l’oficina de la síndica està ben
ubicada a la ciutat, cèntrica i ben comunicada. Ocupa el tercer pis de la ronda
de Sant Pau, núm. 43-45. El local és de propietat municipal i està equipat amb
el mobiliari, maquinari i programari suficient. Està dimensionat de forma adient
per atendre la visita de les persones que volen presentar queixes o assessorarse sobre els seus drets, així com per mantenir-hi reunions col·lectives quan
sigui convenient. El pressupost de despesa està integrat en el de la Gerència
municipal.
RETRIBUCIONS
Síndica de greuges de Barcelona: 81.972 €
Adjunt: 65.200 €
Cap de gabinet (personal eventual): 48.011
PRESSUPOST DE LA SÍNDICATURA: 60.000 €

