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•	Els greuges formulats de forma anònima 
o sense acreditació de representació.

•	Els greuges mancats de fonament o 
pretensió.

•	Els greuges que comportin un perjudici 
per al dret legítim de terceres persones.

•	Els greuges que es refereixin a una 
matèria que no sigui competència de 
la Sindicatura o que es trobin fora del 
seu àmbit d’actuació. 

•	Els greuges que es relacionin amb un 
tema pendent de resolució judicial.

Queden fora de 
l’àmbit d’actuació…

DEFENSAR els drets de la ciutadania en 
les seves relacions amb l’Ajuntament de 
Reus i els organismes que en depenen.

ARBITRAR a través de la interlocució 
directa, les relacions entre la ciutadania 
i l’Administració.

ACTUAR de manera object iva i  
independent en les situacions de greuge 
per a les persones.

DEFINIR una perspectiva més humana 
de la incidència de l’activitat municipal 
en la vida de les persones.

ESMENAR els errors i incoherències que, 
malgrat tot, pugui generar l’Administració.

Què és
Qui s’hi pot adreçar

Qui s’hi pot adreçar
Tots els ciutadans i ciutadanes que se 
sentin agreujats per alguna actuació o 
resolució municipal en relació als seus 
drets fonamentals. 

Totes les actuacions de la Sindicatura són 
gratuïtes per a la persona interessada i 
no exigeixen l’assistència d’advocat ni de 
procurador, de la mateixa manera que 
els càrrecs de la Sindicatura no són 
retribuïts.

Què faQuè fa

La Sindicatura Municipal de Greuges és 
una institució que treballa de forma 
gratuïta i que té com a objectiu enfortir 
els mecanismes de la democràcia, obrint 
nous canals de comunicació entre la 
ciutadania i els òrgans locals de poder i 
decisió.

La Sindicatura garanteix un accés fàcil als 
ciutadans i, d’una manera especial, a 
aquelles persones que tenen majors 
dificultats de comunicació i d’informació 
per la seva situació personal.



Qui s’hi pot adreçar

-Nom i cognoms
-Domicili, codi postal i població (les 
nostres comunicacions us arribaran per 
correu)
Telèfon (per localitzar-vos en cas d’urgència)
-Objectiu clar i precís de la queixa
-Còpia de tota la documentació de què 
disposeu (facilita i agilita la nostra tasca) 
-Signatura
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La 
Sindicatura 
Municipal 
de Greuges

El contacte amb 
la Sindicatura es pot fer:

Personalment
A la seu de la institució, l’oficina de la 
Sindicatura, ubicada al raval de Santa 

Anna 38, principal, 43201 REUS.
Horari d’atenció al públic: de 9 a 14 h

de dilluns a divendres
Dia de visita

Dimecres de 10 a 14 h
(només visites prèviament concertades)

Per telèfon: al 977 010 655
Per fax: al 977 010 656
 Per correu electrònic:

sindicatura.de.greuges@reus.cat
(Consigneu un telèfon de contacte 

perquè l’atenció sigui més immediata)

AJUNTAMENT DE REUS
Sindicatura Municipal 

de Greuges

•	Ha de ser presentada per la persona 
interessada.

•	Ha de ser formulada per escrit amb una 
explicació detallada de l’objectiu i les 
circumstàncies que les motiven.

•	Ha d’anar acompanyada de la documentació 
que es consideri necessària.

•	Ha d’haver estat tramitada prèviament per 
escrit a l’Ajuntament. En el cas que la 
persona que ha iniciat el tràmit consideri 
que la resposta de l’Administració no és 
l’adequada o no n’ha obtingut cap en un 
termini de noranta dies aproximadament, 
és quan pot intervenir la Sindicatura. 

•	Podeu enviar la vostra queixa per correu 
ordinari, electrònic o fax.

•	Estudiarem el vostre escrit i us comunicarem 
la resolució al més aviat possible.


