
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER DONAR COMPLIMENT A L'ACORD DE PLE DE 2 
DE MAIG DE 2018 PER TAL DE CREAR LA FIGURA DEL SÍNDIC/A DE 
GREUGES 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
de la moció següent: 
 
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-MD en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar en data 2 de maig de 2018 crear 
la figura del Síndic o Síndica de Greuges per tal que la ciutadania pogués 
presentar les seves queixes o suggeriments vers el funcionament del propi 
Ajuntament de Deltebre. El plenari de l’Ajuntament de Deltebre va ratificar per 
unanimitat, aquesta proposta  plantejada per part de l’equip de govern 
municipal. 
 
Abans de la creació d’aquesta figura, des del consistori s’havia de crear un 
procés de participació ciutadana amb el qual els veïns i veïnes podrien, 
mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, aportar les seves opinions per 
confeccionar i complementar les diferents funcions que hauria d’assumir el 
Síndic o Síndica de Greuges. A dia d’avui, aquesta figura encara no existeix. 
 
Atès que en el context actual de desafecció i desconfiança de la ciutadania cap 
a la política fa més necessari el desenvolupament d’eines de relacionar-se 
entre l’Ajuntament i la ciutadania que garanteixin una democràcia que fomenti 
la participació i que permeti garantir els drets de la població. 
 
Atès que cada dia és més evident que cal facilitar i fomentar la relació entre els 
ciutadans i l’administració, per millorar constantment les actuacions públiques i 
els serveis prestats. 
 
Atès que existeix la necessitat d’assegurar que la bona qualitat dels serveis i 
actuacions municipals arribi a tothom de forma generalitzada i correcta. 
 
Atès que en un municipi com Deltebre, tan gran i complex poden sorgir 
disfuncions i problemes entre la ciutadania i l’administració local que cal que 
siguin analitzades i solucionades amb la màxima eficiència. 
 
Atès que en l’actualitat, no existeix cap òrgan local independent que vetlli 
específicament pels drets dels ciutadans en les relacions que mantenen amb 
l’Ajuntament i els organismes que en depenen. 
 



 

 

Atès que el Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de ser una institució que 
arbitra les relacions entre els ciutadans i ciutadanes, l’Ajuntament i les diverses 
Administracions. 
 
Atès que el Defensor o Defensora  de la Ciutadania ha de vetllar perquè es 
garanteixi els drets de ciutadania d’accedir en igualtat als serveis públics, 
examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans, procurar pels 
interessos dels veïns i veïnes i pel bon funcionament de l’Administració. 
 
Atès que nombrosos municipis de Catalunya han anat incorporant en els 
darrers anys la figura del Defensor o defensora de la Ciutadania com a 
procurador dels interessos dels veïns i veïnes davant de l’Ajuntament. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Més Deltebre Acord Municipal proposa al ple de la corporació 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 

Únic.- Fer efectiu l’acord de ple de data 2 de maig de 2018 a tots els efectes i 

iniciar el procediment per elegir el nou síndic o síndica de greuges municipal. 

No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 

Deltebre, 13 de febrer de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup 

municipal  d’Esquerra Republicana de Catalunya- Més Deltebre a l’Ajuntament 

de Deltebre.” 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord 
 


