CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PARLAMENT DE CATALUNYA
I EL SÍNDIC DE GREUGES
Palau del Parlament, ............. de 2009
REUNITS
D’una banda, el M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual, president del Parlament de
Catalunya.
De l’altra, l’I. Sr. Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni i
MANIFESTEN
1. Que l’article 60 del Reglament del Parlament de Catalunya determina que la
Comissió de Peticions és l’òrgan competent de la Cambra per tramitar les
peticions que els ciutadans fan al Parlament en exercici del dret de petició
individual o col·lectiva.
2. Que en l’exercici d’aquest dret de petició, els ciutadans presenten sovint al
Parlament sol·licituds o queixes el contingut de les quals té relació amb
competències que corresponen al Síndic de Greuges i, a vegades, ho fan també
adreçant-se simultàniament a les dues institucions.
3. Que la lletra e de l’article 60.3 del Reglament del Parlament preveu que la
Comissió de Peticions pugui acordar remetre les peticions al Síndic de Greuges,
als efectes establerts per la Llei que regula aquesta institució.
4. Que el Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les
llibertats que reconeixen la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per
la qual cosa supervisa l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i
del personal que en depèn o afecta a un servei púbic.
5. Que el Síndic de Greuges compleix les seves funcions amb independència i
amb objectivitat, investigant i resolen els expedients iniciats d’ofici i les queixes
formulades pels ciutadans.
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6. Que atesa la coincidència d’interessos i responsabilitats que es donen entre la
Comissió de Peticions del Parlament i el Síndic de Greuges pel que fa a la defensa
dels deures i llibertats dels ciutadans, ambdues parts consideren essencial
establir un marc de col·laboració permanent i al dit efecte,
ACORDEN
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre el
Parlament de Catalunya i el Síndic de Greuges en relació amb les peticions que
es presentin a la Cambra i/o davant el Síndic de Greuges que tenen relació amb
els drets i les llibertats dels ciutadans.
Segon. Coordinació d’actuacions
1. Quan alguna de les dues institucions tingui coneixement que una petició o una
queixa s’ha presentat també davant l’altra institució, es procedirà en la forma
establerta en aquest conveni amb la finalitat d’evitar duplicitat d’actuacions.
2. D’acord amb el que preveu l’article 60 del Reglament del Parlament, la
Comissió de Peticions donarà trasllat de les peticions al Síndic de Greuges quan
per la naturalesa o contingut de la petició la Comissió consideri que ha de ser
aquesta institució la que les ha de tramitar, d’acord amb les funcions que la llei
atribueix al Síndic de Greuges. Aquest trasllat posarà fi al procediment de petició,
sens perjudici que la Comissió pugui donar coneixement cautelar al Síndic de
Greuges abans de prendre la seva decisió.
3.El Síndic de Greuges donarà trasllat al Parlament de les seves actuacions quan,
per la seva naturalesa o contingut, consideri que ha de ser aquesta institució que
les ha de tramitar d’acord amb les funcions que corresponen al Parlament de
Catalunya. En aquests supòsits el Síndic preguntarà a la persona que s’hi hagi
adreçat si està d’acord en que es faci aquesta tramesa.
4. Ambdues institucions es donaran trasllat recíprocament de les actuacions
adoptades com a conseqüència del que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest
acord.
Tercer. Col·laboració institucional
Ambdues parts es comprometen a mantenir una col·laboració institucional
permanent mitjançant l’intercanvi de la informació rellevant per a l’exercici de les
2

respectives funcions i l’orientació als ciutadans sobre les funcions realitzades per
l’altra institució quan pugui ser útil per a la millor garantia dels seus drets.
Quart. Comissió de seguiment
Es crea una comissió tècnica formada per dos membres, designats per la
Comissió de Peticions i pel Síndic de Greuges respectivament, que tindrà com a
missió fer el seguiment de les actuacions que es desenvolupin en el marc
d’aquest conveni.
Cinquè. Reserva d’informació
Ambdues parts es comprometen a fer ús de la documentació lliurada només per
a les finalitats expressades en aquest conveni.
Sisè. Durada del conveni
El present conveni té durada indefinida. No obstant això, pot quedar sense efecte
per acord de les dues institucions, o a sol·licitud d’una d’elles amb una
comunicació prèvia d’un mes com a mínim. Les parts, de comú acord, podran
modificar o ampliar aquest conveni en qualsevol moment, especialment quan ho
aconselli la seva experiència de funcionament.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat en
el lloc i data indicats al principi.
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