Garantizada la titularidad de los derechos de la infancia, debemos avanzar en su ejercicio efectivo
Una vegada garantida la titularitat dels drets de la infància, hem d'avançar en el seu exercici efectiu

RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Fent ús de les facultats que em confereix el Reglament d'Organització i Règim Intern
del Síndic de Greuges, concretament l’article 7.1) d’acord amb el qual correspondrà al
síndic de Greuges "dirigir i coordinar l'activitat dels seus adjunts", i tenint en compte
que l'article 8.3 de la Llei 11/1988, reguladora d'aquesta institució, permet que el
síndic de Greuges delegue una part de les funcions que li són pròpies en els seus
adjunts:
RESOLC:
Primer. Delegar en l'adjunta primera, la Sra. Concepción Bru Ronda, les
competències del Síndic en matèria d'ATENCIÓ A la DEPENDÈNCIA, DRETS
DE GÈNERE I IGUALTAT, DRETS LINGÜÍSTICS, EDUCACIÓ, SANITAT I
SERVEIS SOCIALS; i en l’adjunt segon, el Sr. Carlos Castillo Márquez, les
competències del Síndic en matèria d'AGRICULTURA, BÉNS, COL·LEGIS
PROFESSIONALS I ADMINISTRACIÓ CORPORATIVA, COMERÇ I
CONSUM, ESPORTS, EXERCICI D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES,
OCUPACIÓ, OCUPACIÓ PÚBLICA, HISENDA PÚBLICA, INDÚSTRIA,
JUSTÍCIA, MEDI AMBIENT, OBRES PÚBLIQUES, PATRIMONI
CULTURAL VALENCIÀ, RÈGIM JURÍDIC, SERVEIS PÚBLICS LOCALS,
TRÀNSIT, TRANSPORTS, TURISME, URBANISME, I HABITATGE.
Segon. La delegació expressada comprén la direcció, tramitació, comprovació i
investigació, com també la signatura dels tràmits següents: justificant de recepció,
admissió a tràmit, petició d'informe a l'Administració, trasllat d'aquest informe a la
persona interessada promotora de la queixa per a al·legacions, com també la petició
d'ampliació d'informe a l'Administració quan ho considere necessari i els requeriments
que, si escau, calga efectuar, a més de l’elevació de la proposta de resolució
corresponent de totes les queixes que es formulen o s’emeten sobre les matèries
delegades. I tot això sense perjudici que, tal com disposa l'article 13 c) del Reglament,
el síndic de Greuges puga reclamar per a ell, en tot moment, la direcció o el tractament
de qualsevol queixa que haja encarregat tramitar als adjunts.
Tercer. Comunicar la present resolució als adjunts i, així mateix, al personal de la
institució per al seu efectiu i degut compliment.
Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Alacant, 17 de desembre de 2019
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