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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona.  
24 de febrer de 2006 
 
Aquest matí la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha presentat al 
Ple Municipal l’informe anual de seva activitat durant l’any 2005. L’informe 
recull les 948 queixes que s’han rebut durant el primer any de funcionament de 
la Síndicatura.  
 
L’informe de la Síndica analitza les queixes classificades per quatre àmbits: 
ordenació del territori (251 queixes), via pública (250), administració general 
(177), i serveis les persones (147); hi ha 123 queixes més sobre altres temes. 
En cada un dels temes es recull el marc jurídic aplicable, un estudi de les 
queixes i recomanacions a l’Administració municipal. 
 
L’informe inclou també una relació detallada dels expedients que s’han obert 
durant el 2005 i de la seva tramitació. En concret, 459 queixes s’han resolt amb 
assessoraments i mediació, 161 per estudi i resolució directa i 328 a partir dels 
informes sol·licitats als serveis municipals afectats. D’aquest expedients 209 
continuen oberts pendents de resolució, 131 no s’han estimat, i en 85 s’ha 
estimat la queixa de forma parcial o total. 
 
La intervenció de Pilar Malla en el Ple Municipal ha destacat principalment les 
queixes rebudes en la política d’habitatge, contaminació sonora, procediment 
administratiu, i serveis socials. 
 
En referència a l’habitatge la intervenció s’ha centrat en la insuficiència dels 
recursos que es dediquen als ajuts i promocions que faciliten l’accés a 
l’habitatge als sectors socials més desafavorits. Principalment ha lamentat la 
llarga llista d’espera per accedir a pisos del Patronat Municipal de l’Habitatge 
(durant el 2005 hi ha hagut 155 concessions per 2.216 sol·licituds) i la reduïda 
oferta dels ajuts per pisos de lloguer. Pilar Malla també ha recordat que 
habitatge és un dret social del qual molts ciutadans no poden gaudir-ne. En 
aquest tema l’informe inclou tres recomanacions principals: Primer, unificar el 
sistema d'informació de tots els recursos, serveis i ajuts existents referents a 
l’habitatge, així com la simplificació en els tràmits de sol·licitud. També 
augmentar substancialment el pressupost previst tant per a l'habitatge públic 
com per a les polítiques de suport a l'accés a l’habitatge. I finalment, una 
actuació més enèrgica en la inspecció d'habitatges per tal atendre les 
denúncies de conservació dels habitatges de lloguer per prevenir els casos de 
mobbing immobiliari.  
 
En el capítol de procediments administratius Pilar Malla ha destacat que 
moltes de les queixes provenen de la manca de resposta de l’Ajuntament als 
procediments administratius iniciats pels ciutadans. Per això ha demanat que 
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sempre es doni resposta a qualsevol instància o recurs i que s’informi en cada 
tràmit del sentit del silenci administratiu.  
 
La Síndica ha dedicat també una part de la intervenció als serveis socials de 
l’Ajuntament. En aquest punt ha destacat les mancances en àmbits com els 
serveis d’ajuda a domicili i les residències per a gent gran, l’atenció als 
drogoaddictes i els sense sostre, i la tutela de la infància en risc. La Síndica ha 
demanat que en aquests serveis es tingui especialment present l’experiència i 
la trajectòria de les entitats socials i sense ànim de lucre.  
Pilar Malla ha valorat positivament el disseny d’intervenció del Pla Municipal 
d’Inclusió Social 2005/2010 però ha recordat que cal dotar-lo de recursos 
econòmics proporcionats a la tasca que a realitzar. També ha destacat la 
importància del projecte de llei estatal d’atenció a la dependència, del projecte 
de llei de serveis socials de Catalunya, i de la constitució del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona. Però a recordat la necessitat de dotar aquestes 
iniciatives amb un pressupost a l'alçada de les necessitats i un programa 
d'implantació ben determinat. 
 
Finalment, en la intervenció també s’ha referit a altres queixes significatives 
com les de contaminació sonora. En aquest cas ha demanat que es controli 
especialment les molèsties que causen els helicòpters turístics i els aparells 
d’aire condicionat. També s’ha referit a altres problemes com les colònies de 
gats, les denúncies a actuacions de la Guardia Urbana, les multes de trànsit, i 
el cost del 010.  
 
Com a conclusió de la gestió del primer any de la Sindicatura, Pilar Malla ha 
valorat que les queixes permeten constatar que a la ciutat de Barcelona els 
drets fonamentals formals es troben ben consolidats, però que molts 
ciutadans pateixen dèficits en el gaudiment dels drets socials.  
 
En l’informe de la Sindica de Greuges també s’anuncien alguns dels estudis 
que s’estan treballant a la Sindicatura i que es presentaran durant aquest any. 
Entre ells hi ha un informe sobre Ciutat i immigració, sobre Infància en risc i 
sobre Inclusió social. 
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LA INSTITUCIÓ 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona té la funció de defensar els drets fonamentals i les 
llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes i també de les persones que es trobin a la 
ciutat encara que no en siguin residents. 
 
La Síndica supervisa l’Administració municipal a la qual pot formular advertències, 
recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució de les queixes. Igualment, pot proposar 
fórmules de conciliació o acord per facilitar una resolució de la queixa. La Síndica no té cap 
potestat legislativa ni pot modificar les resolucions o aturar els procediments administratius de 
l’Ajuntament. Per això, els seus díctamens es fan en forma de recomanació o proposta al 
servei o departament municipal afectat.  
 
La Síndica de Greuges de Barcelona exerceix les seves funcions amb independència i 
imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal. El seu mandat 
és de cinc anys.  
 
La Síndica de Greuges de Barcelona pot intervenir per sol·licitud individuals o col·lectives que 
manifestin queixes sobre l'Administració municipal o sobre un servei en què l'Ajuntament 
tingui participació. També pot intervenir per iniciativa pròpia. No pot intervenir en greuges que 
no impliquin a l’Administració municipal o si el motiu de la queixa està pendent d'una resolució 
judicial. Quan no pot intervenir, la Síndica orienta i assessora sobre les gestions que es poden 
fer.  
 
Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l'assistència d'advocat ni procurador. Les queixes 
s’han de presentar per escrit a la seu de la Sindicatura o a través d’internet 
<www.sindicadegreugesbcn.es> 
 
La institució va ser creada el 2003. Pilar Malla va ser nomenada Síndica de Greuges de 
Barcelona el dia 24 de novembre de 2004 pel ple del Consell Municipal i va prendre possessió 
del càrrec l'11 de gener del 2005.  
 
Pilar Mallla és mestra i treballadora social. Durant onze anys va treballar a França amb 
emigrants espanyols, Ha estat professora de treball social a l'Escola Universitària de Treball 
Social de Barcelona. Responsable del Departament d'Acció Social de Càritas de Barcelona 
entre 1974 i 1978. Cap dels Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya de l'any 1978 a 
l'any 1981. El 1981 es va reincorporar com a Càritas secretària general i en va ser directora 
entre 1993 i 1998. Va ser diputada al Parlament de Catalunya durant la sisena legislatura. És 
autora de diverses publicacions i ha dirigit planificacions de treball social per a l'Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
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