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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona. 17 de juliol de 2005 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya i la Síndica de Greuges de Barcelona 
signen un conveni de col·laboració per facilitar l’atenció als ciutadans 
 
Acte obert als mitjans de comunicació 
Dimecres, 19 de juliol de 2006. 13 h. 
Seu de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 
Ronda Sant Pau, 45. Barcelona. 
 
 
Aquest dimecres 19 de juliol el Síndic de Greuges de Catalunya Rafael Ribó i la 
Síndica de Greuges de Barcelona Pilar Malla signaran un conveni de 
col·laboració entre les dues institucions. L’objectiu d’aquest conveni és oferir 
una millor atenció al ciutadà en la tramitació de les queixes que arribin a 
qualsevol de les dues institucions, independentment de l’àmbit al que facin 
referència. En l’acte de signatura d’aquest conveni assistirà també... 
 
En el cas de les queixes referides a l’administració municipal, el Síndic de 
Greuges de Catalunya informarà de la possibilitat de presentar la queixa davant 
la Síndica de Greuges de Barcelona. Igualment la Síndica de Greuges de 
Barcelona trametrà de forma ràpida al Síndic de Greuges de Catalunya les 
queixes rebudes que afectin a altres administracions com la Generalitat, si els 
ciutadans que presenten la queixa hi estan d’acord.  
 
D’aquesta manera, els ciutadans sempre podran ser atesos en qualsevol de les 
dues institucions independentment d’on s’hagi d’acabar tramitant i resolent la 
queixa. En aquests intercanvis sempre es respectarà la voluntat dels ciutadans 
de tramitar la seva queixa davant d’una o altra institució atenent a les 
competències pròpies de cadascuna.  
 
D’altra banda, el protocol preveu un compromís de col·laboració en els casos 
d’interès comú i d’intercanvi mutu d’informació de les queixes que es tramitin i. 
Si no hi ha cap impediment per part dels ciutadans que han presentat la queixa, 
el Síndic de Greuges de Catalunya informarà a la Síndica de Greuges de 
Barcelona dels assumptes tramitats que afectin al municipi de Barcelona i de 
les resolucions que es dictin. De la mateixa manera, en els casos d’interès 
comú, el Síndic de Greuges de Catalunya podrà demanar informació dels 
casos que tramiti la Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
El conveni també preveu col·laborar en tot allò fa referència a la formació, 
l’assessorament jurídic i la realització d’estudis socials, econòmics o tècnics. 
Igualment preveu la participació de la Síndica de Greuges de Barcelona en el 
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Consell Social del Síndic de Greuges de Catalunya i en la capacitat d’iniciativa 
normativa que té el Síndic de Greuges de Catalunya.  
 
La funció dels Síndics de Greuges és defensar els drets fonamentals i les 
llibertats públiques dels ciutadans. Aquests efectes, el Síndic de Greuges de 
Catalunya pot supervisar l’activitat de l’administració de la Generalitat i de les 
administracions locals. L’àmbit de competències de la Síndica de Greuges de 
Barcelona és la supervisió de l’administració municipal i d’aquells organismes 
en els quals hi té participació l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 


