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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER LA CREACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES 
MUNICIPAL 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Volem un poble on totes les persones tinguin garantits els seus drets, i per a fer-ho 
possible és necessari comptar amb mecanismes que els permetin consultar i denunciar 
qualsevol pràctica, actuació o actitud que considerin irregular, inadequada, poc ètica i 
que podria vulnerar els seus drets o llibertats com a ciutadans i ciutadanes. 

Per això volem seguir la línia de molts altres municipis que ja disposen d’un Síndic 
municipal de Greuges o Defensor de la Ciutadania, instaurant aquest organisme 
independent i autònom a Premià de Dalt, per tal de garantir a vilatans i vilatanes la 
seguretat que podran vehicular les seves queixes, reclamacions o denúncies sempre 
que ho necessitin, de manera segura i confiable i amb totes les facilitats possibles. 

D’aquesta manera els i les habitants del nostre poble podran tenir garantit el respecte 
als seus drets i llibertats en les seves relacions amb l’Ajuntament i amb les empreses 
que presten serveis públics o d’interès general. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament iniciarà amb immediatesa el procediment per la creació d’un Síndic de 
Greuges municipal o Defensor de la Ciutadania, com a organisme autònom i 
independent assimilable als altres síndics de greuges o defensors del poble, de la 
ciutadania, o dels vilatans i les vilatanes, ja existents en altres municipis i en altres 
administracions. 

2. Aquest òrgan estarà obert a les consultes, queixes, reclamacions i denúncies de 
qualsevol ciutadà o ciutadana, que en podrà fer ús de la forma que prefereixi i amb 
les facilitats que demani, i garantint-li la seguretat i confidencialitat adequada quan 
sigui necessari. 

3. Les denúncies, queixes, reclamacions o consultes podran fer referència a 
actuacions o actituds de l’Ajuntament, dels òrgans que en depenguin, i de les 
empreses que gestionen o presten serveis d’interès general, encarregats o no per 
l’administració, quan afectin drets i llibertats de les persones. 

4. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i traslladar-los al 
Síndic de Greuges de Catalunya per al seu coneixement i per a l’adequada 
coordinació un cop establert l’òrgan municipal. 
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