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LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL SÍNDIC IMPULSARAN LA DEFENSA DELS
DRETS DE LES PERSONES ALS AJUNTAMENTS TARRAGONINS

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el Síndic de Greuges
de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració que
permetrà al Síndic incrementar la cooperació amb els municipis de Tarragona
i potenciar la bona administració.
D’acord amb el conveni signat, la Diputació es compromet a cooperar amb els
ajuntaments que presenten demandes específiques d’assistència jurídica,
tècnica i econòmica; mentre el Síndic els oferirà visions singularitzades de
supervisió, de manera que puguin tenir elements concrets de referència de la
bona administració. Aquesta visió singularitzada pot incloure l’assistència al
plenari municipal per informar sobre les actuacions realitzades al municipi.
També es compromet a prestar assistència jurídica i procedimental als Síndics
o defensors municipals que ho sol·liciten. En aquests moments, a les
comarques tarragonines hi ha vuit municipis que disposen de Síndic o
defensor municipal.
El conveni signat avui és molt similar al que el Síndics ja va signar amb la
resta de diputacions catalanes mesos enrere. A més, el Síndic també ha signat
amb set municipis i amb el Consell Generalh Generau d’Aran convenis
d’atenció singularitzada que es concreta, entre altres coses, en l’elaboració
d’un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents
al municipi o comarca, i una estadística de consultes procedents de persones i
entitats que s’hagin atès des del Síndic.

Els Síndics de Greuges actuen quan el ciutadà es troba amb errors o
arbitrarietats en les resolucions, retards indeguts o injustificats, inexecució de
les resolucions, tracte indegut als ciutadans, negativa a facilitar informació als
ciutadans que hi tenen dret i, en general, qualsevol actuació que impedeixi o
dificulti l’exercici legítim dels drets. Els d’àmbit municipal supervisen
l’actuació de l’ajuntament, mentre el Síndic de Greuges de Catalunya, a més
de l’Administració municipal, supervisa l’Administració autonòmica i les
empreses que presten serveis de caràcter públic.

