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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta però les places són 
limitades.

Per formalitzar la inscripció o demanar 
més informació, contacteu amb el Síndic i 
pregunteu per Carme Pleguezuelos, per mitjà 
del telèfon 933 018 075 o del correu electrònic 
cpleguezuelos@sindic.cat (indiqueu-hi el nom, 
el càrrec i el municipi).

Jornada organitzada pel Síndic de
Greuges de Catalunya amb la 
col·laboració del Parlament de Catalunya

14 de novembre de 2011 



Jornada de treball: 
El Síndic de Greuges i el món local

14 de novembre de 2011, de 10 a 14 h

10 h - Inauguració

Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat de Catalunya

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

10.30 h - La Llei del Síndic de Greuges (Llei 
24/2009, del 23 de desembre)

Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional 
de la Universitat de Barcelona i lletrat del 
Parlament de Catalunya en excedència

11 h - Debat

11.15 h - Procediments i terminis de la 
investigació del Síndic i els supòsits de manca 
de col·laboració i obstaculització

Jordi Sànchez, adjunt general al Síndic de 
Greuges de Catalunya

11.45 h - Pausa

12.15 h - Intervenció dels representants del 
món local

12.45 h - Debat

13.30 h - Cloenda

Núria de Gispert, presidenta del Parlament de 
Catalunya

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

La jornada de treball “El Síndic de Greuges i el món 
local” està concebuda per oferir als representants 
dels municipis de Catalunya i d’altres organismes 
del govern local una informació detallada sobre 
les competències i els mecanismes d’actuació 
del Síndic en la seva tasca de supervisió de les 
administracions locals.

La jornada també està pensada com un espai 
perquè el Síndic de Greuges escolti i dialogui amb 
els alcaldes i les alcaldesses, els regidors i les 
regidores, i el personal tècnic de les corporacions 
locals sobre la pràctica de supervisió del Síndic als 
ajuntaments i els consells comarcals. 

L’objectiu de la jornada és fixar les bases per a unes 
relacions més fluides entre el Síndic de Greuges i les 
institucions locals per garantir un millor servei a la 
ciutadania en la defensa dels dret de les persones. 


