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Nota de premsa.  20 de febrer de 2007 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona presenta l’informe anual  
 
Pilar Malla destaca principalment els problemes d’habitatge, la inspecció i 
control de sorolls, les empreses que gestionen els serveis socials i la manca de 
beques escolars de menjador. 
 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona Pilar Malla ha presentat en roda de 
premsa l’Informe sobre l’activitat de la sindicatura durant l’any 2006. La Síndica 
de Greuges presentarà les recomanacions i el contingut de l’informe divendres 
vinent, dia 23, en el ple municipal. 
 
L’informe del segon any de funcionament d’aquesta institució a Barcelona recull 
les 1.114 queixes que ha rebut la Síndica durant el 2006 i l’activitat de la 
institució. Les queixes es presenten per temes i cada tema inclou les 
recomanacions que fa la Síndica. 
 
En la valoració general de les queixes del 2006, la síndica ha destacat que en 
general els drets fonamentals dels ciutadans estan ben garantits a la ciutat de 
Barcelona, però que hi ha encara moltes mancances en la garantia dels 
drets socials. Les prestacions d’aquests drets socials es basen en un “règim 
de cua”, als quals només es té accés si hi ha pressupost.  
 
Sobre el primer capítol de queixes sobre Ordenació del territori (punt 2.1) Pilar 
Malla ha destacat els problemes d’habitatge (punt 2.1.1) i la necessitat de 
promocionar més habitatge públic de lloguer. La Síndica ha remarcat que els 
preus actuals i la limitada oferta de pisos de protecció,  provoca que hi hagi una 
franja de població de rendes baixes que, malgrat que disposa d’ingressos 
regulars, pràcticament queda exclosa de l’habitatge social i dels ajuts per a 
l’accés a l’habitatge. 
 
En medi ambient (punt 2.1.3) ha remarcat la recomanació de l’informe sobre 
aparells d’aire condicionat. Com a mesura per prevenir les instal·lacions 
incorrectes o que molesten als veïns, l’informe demana que es responsabilitzi 
també als instal·ladors quan s’incompleixi la normativa. També ha destacat els 
problemes d’alguns barris urbanitzats fa algunes dècades i en els que no es va 
fer una adequació correcta de la xarxa de clavegueram. La Síndica ha 
demanat que l’administració assumeixi aquests errors de planificació i que la 
responsabilitat no recaigui en els veïns afectats. 
 
En l’apartat de Via pública (punt 2.2) ha fet una valoració positiva de la tasca 
que s’ha fet per resoldre els problemes d’accessibilitat (punt 2.2,1) a la via 
pública, tot i que encara és un tema pendent de resoldre en els locals privats de 
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concurrència pública. També ha destacat que la majoria de queixes sobre 
infraccions de circulació (punt 2.2.2) es resolen de forma correcta.  
 
Sobre la relació Administració General (punt 2.3) Pilar Malla ha destacat tres 
recomanacions sobre la relació de l’administració amb el ciutadà (punt 
2.3.1) D’una banda, es demana que el personal municipal que atén els 
ciutadans sempre porti alguna identificació per facilitar una atenció 
personalitzada i responsable. També la recomanació que demana unificar els 
mecanismes de participació en l’àmbit dels Plenaris del Consell Municipal de 
Districtes, de tal manera que la participació pugui tenir incidència en les 
decisions municipals. I, finalment, la recomanació de donar més espai a les 
informacions pràctiques i concretes d’interès ciutadà dins de les publicacions 
com Barcelona Informació, especialment tot el que fa referència a tràmits, 
gestions i serveis municipals. 
 
En l’apart de Serveis a les persones (punt 2.4) Pilar Malla ha destacat dos 
temes com a fonamentals. 
 
Un són els serveis socials que s’encarreguen a empreses privades. Arran 
de les queixes en l’àmbit de la gent gran (punt 2.4.3) la Síndica de Greuges ha 
demanat que es revisin els criteris que regeixen la concessió d’aquests serveis 
que asseguri sempre una atenció de qualitat als usuaris. La priorització 
d’aspectes com la rendibilitat i la competitivitat enfront d’aspectes com la 
solidaritat, responsabilitat o proximitat perjudiquen les petites empreses o 
entitats d’iniciativa social. L’altra tema que ha destacat especialment és la 
manca de beques de menjador per a escolars (punt 2.4.5). Tot i que els 
darrers anys ha augmentat, el nombre de beques que concedeix a Barcelona el 
Departament d’Educació de la Generalitat és insuficient. Els serveis socials fan 
una tasca de suplència, aplicant criteris diferents a cada districte.    
 
Pilar Malla també ha demanat millores en els recursos de serveis com el Servei 
d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats (punt 2.4.1) i la Sala Baluard del 
Districte de Ciutat Vella (punt 2.4.2) 
 
 
 
 
 
 
 
L’ampliació de tots aquestes temes el trobareu en el Resum de la valoració de 
les queixes que adjuntem.  
  
Adjuntem també una versió complerta de l’Informe 2006. En la pàgina 110 
d’aquest document trobareu una valoració de la majoria de temes que ha 
tractat la Síndica en la roda de premsa. Al final de l’Informe també hi ha 
algunes dades sobre les queixes rebudes durant el 2006.  
 
 


