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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
Roda de premsa de la presentació de l’informe anual 2007 
Dijous, 21 de febrer de 2008 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

 
La Sindica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, presenta en roda de premsa 
l'informe anual. L’informe de la Síndica de Greuges de Barcelona valora els 
temes que han estat motiu de queixa durant el 2007 i formula diverses 
recomanacions a l’Administració municipal.  
 
L’any 2007 la Síndica de Greuges ha rebut 1.040 queixes presentades per 
1.720 persones. La Síndica de Greuges presentarà les recomanacions i el 
contingut de l’informe en la seva intervenció anual al Plenari Municipal el proper 
divendres 29 de febrer. 
 
Aquest any destaquen les recomanacions sobre l’aplicació del principi de bona 
Administració en alguns àmbits municipals que han estat motiu de queixa. 
També destaquen les recomanacions en temes d’habitatge i de serveis socials. 
 
1. La bona Administració 
 
Moltes de les queixes recollides en diversos apartats mostren deficiències en 
l’adequació de les normatives municipals i en la seva aplicació. Són les queixes 
que fan referència a un problema que no se soluciona malgrat la regulació 
existent i els mitjans de què disposa l’Administració. El tema queda recollit en 
l’apartat sobre el procediment administratiu (punt 2.3.2) i en les reflexions finals.  
 
Per això, l’informe concreta tres recomanacions. 
 
a) La Síndica de Greuges recomana que en alguns àmbits de competència 
municipal caldria una revisió a fons de les ordenances que afecten els àmbits 
en què són més evidents les situacions d’incompliment. Cal fer normes més 
clares i comprensibles proporcionades a les finalitats perseguides, i que sigui 
factible aplicar-les i fer-les complir.  
 
Exemples d’aquesta problemàtica apareixen en diversos punts de l’informe, i 
tenen a veure amb l’execució de les resolucions quan es denuncia una actuació 
que infringeix la normativa urbanística; amb les actuacions que garanteixen que 
s’eliminin els sorolls que genera una activitat comercial molesta per als veïns; 
amb l’aplicació d’ordenances, com la que regula la instal·lació d’aparells d’aire 
condicionat o la venda d’animals; amb la implantació de normatives com la que 
afecta la circulació de bicicles o amb el control de les llicències d’activitats, 
entre d’altres. 
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Alguns exemples que apareixen en l’informe són sobre conservació 
d’habitatges (punt 2.1.1.3), disciplina urbanística (punt 2.1.2.2), contaminació 
sonora en els temes que afecten locals de concurrència pública i aparells d’aire 
condicionat (punt 2.1.3.1), i tinença o venda d’animals (Punt 2.1.3.2) 
 
En aquestes queixes es pot veure que hi ha algunes normes que 
sistemàticament no es respecten, que hi ha alguns àmbits en què l’actuació 
municipal, que hauria de garantir el compliment de les ordenances, es revela 
insuficient, i que en algunes qüestions es produeix la sensació que els 
infractors poden vulnerar impunement les normatives municipals. També es 
comprova en diverses queixes que l’existència d’una regulació no garanteix 
sempre la solució del problema que afecta el ciutadà quan es dirigeix a 
l’Administració per reclamar que es respectin els seus drets. Finalment, també 
hi ha casos en què l’actuació municipal ha estat ineficaç, i que s'activa o 
s'intensifica quan una queixa adquireix una dimensió pública o quan motiva una 
mobilització veïnal.  
 
Aquestes situacions poden comportar que els drets dels ciutadans no siguin 
respectats. A més, quan una norma no es compleix o el seu incompliment no 
és corregit també es pot generar un problema de convivència entre els veïns i 
un problema de credibilitat respecte a les institucions.  
 
b) És necessari millorar la inspecció i la vigilància d’aquells aspectes que són 
motiu de queixa dels ciutadans. Tota ordenança ha de d’anar acompanyada 
dels mitjans i dels recursos que en garanteixin el compliment. 
 
En les queixes rebudes apareixen en diverses formes deficiències en la 
inspecció. De vegades l’Administració ha actuat per resoldre la denúncia però 
la persona afectada pel problema no n’ha tingut notícia. Però d’altres vegades 
el problema ha estat la lentitud del procés, cosa que ha augmentat 
innecessàriament el greuge que patia el ciutadà afectat; en altres casos el 
problema ha estat la falta de seguiment de les resolucions dictades per la 
mateixa Administració, i també hi ha queixes el motiu de les quals ha estat 
certament una insuficient actuació de l’Administració municipal. 
 
S’ha pogut constatar que, en alguns dels àmbits que són motiu de queixa, els 
recursos destinats a la inspecció o la seva eficàcia són clarament insuficients, 
sobretot per efectuar les inspeccions d’ofici. Moltes de les queixes s’haurien 
pogut resoldre sense la intervenció de la Síndica de Greuges amb una 
inspecció eficient.  
 
c) Finalment, es constata que en alguns temes la normativa municipal és 
desconeguda per molts ciutadans, però l’Ajuntament disposa de nombrosos 
mitjans de difusió que pot utilitzar de manera prioritària per donar-la a conèixer. 
 
 
 
 



 

Ronda Sant Pau, 43-45, 3r. 08015 Barcelona  Tel. 934 132 900  Fax 934 132 910  
 sindicadegreuges@bcn.cat       www.sindicadegreugesbcn.es 

3 

 

 
2. L’actuació sancionadora de l’Administració 
 
Un nexe comú en algunes de les queixes descrites en l’informe són els 
problemes que sorgeixen quan l’Administració exerceix la seva capacitat 
sancionadora (punts 2.2.3.1, 2.3.2.3 i 2.3.2.4).  
 
La Síndica de Greuges recomana revisar l’import de les sancions de les 
diverses ordenances municipals. Hi ha diferències importants en l’import de les 
sancions entre les diferents ordenances per fets de gravetat semblant. 
Aquestes diferències no sempre estan justificades per la importància dels béns 
jurídics que es protegeixen. I també es constata que no es tenen prou en 
compte circumstàncies com la intencionalitat, els perjudicis causats o la 
reincidència. I tampoc la capacitat econòmica de l’infractor quan aquesta és 
especialment feble. En canvi, els processos penals sí que tenen en compte la 
capacitat econòmica de l’infractor, i imposen sancions basades en dies de 
salari i no en un import fix. És una formulació que es podria tenir present tant 
en la instrucció dels expedients com en la redacció de les ordenances amb la 
finalitat que la sanció sigui proporcionada als fins que la justifiquen.  
 
3. Habitatge 
 
Dins els temes que són motiu de queixa, un any més destaca l’accés a 
l’habitatge. En l’informe es valora positivament que s’hagi previst incrementar el 
nombre d’habitatges públics disponibles per respondre a demandes socials, tal 
com s’havia recomanat altres anys. A més, es demana consolidar un parc 
públic d’habitatge i que es destinin de manera prioritària els recursos públics a 
la creació d’habitatge en règim de lloguer o de cessió del dret de superfície per 
un temps limitat sense renunciar mai a la propietat del sòl (punt 2.1.1.1).  
 
En l’apartat d’habitatge també destaquen les queixes pels problemes de 
convivència generats pels apartaments turístics (punt 2.1.1.2). En aquest tema 
es demana una normativa adequada i que s’apliqui el que preveu la nova Llei 
de l’habitatge, els mitjans de control i d’inspecció suficients per fer-la complir i 
un pla d’usos a tots els districtes de la ciutat que reguli l’activitat. A partir del 
seguiment de les queixes tramitades, també es considera que els apartaments 
turístics són una instal·lació de difícil compatibilitat amb la normal convivència 
d’una escala de veïns.  
 
Sobre habitatge també s’insisteix en la capacitat de l’Administració municipal 
per frenar les accions d’assetjament immobiliari (punt 2.1.1.3). L’actuació de la 
inspecció municipal és clau per prevenir-lo i evitar-lo i s’hauria d’utilitzar amb 
més contundència la capacitat de l’Administració d’actuar subsidiàriament quan 
el propietari es desentén de les seves obligacions de conservació de 
l’habitatge. També s’ha mostrat insuficient el servei que s’ofereix 
d’assessorament contra l’assetjament immobiliari, que hauria de tenir més 
capacitat per comprovar i activar els mecanismes de resposta a les denúncies 
presentades.  
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4. Tarifes de transport 
 
En l’apartat de transports públics, aquest any es fa referència al sistema tarifari 
(punt 2.2.2.2). Es demana una revisió general de les bonificacions i dels 
col·lectius que se’n poden beneficiar, ja que, per exemple, no es preveuen les 
càrregues familiars. La  Síndica de Greuges va recomanar una revisió de l’edat 
a partir de la qual els menors han de pagar bitllet, iniciativa que ja ha estat 
recollida en una proposició aprovada al desembre en el Plenari. En l’informe es 
recullen les diferents condicions d’accés i tramitació de la targeta rosa de 
l’Ajuntament de Barcelona o del carnet de pensionista de la Generalitat de 
Catalunya, cosa que provoca que, en les mateixes condicions, uns ciutadans 
es puguin beneficiar de més descomptes que uns altres en les tarifes del 
transport públic segons l’entitat a qui ho demanin. 
 
 
5. L’aplicació de les noves lleis de serveis socials 
 
 
El nou marc normatiu sorgit de la Llei de serveis socials i de la Llei de la 
dependència reclama una organització capaç de satisfer el dret als serveis 
socials de tots els ciutadans, amb independència de la seva capacitat 
econòmica. En les queixes rebudes es constata que la resposta d’aquests 
serveis fins ara no ha estat suficient. I el creixement d’usuaris que ha comportat 
l’aplicació de la Llei de la dependència ha generat més dificultats en 
l’administració del sistema de serveis socials. Hi ha queixes per la qualitat del 
servei i per les condicions laborals dels treballadors d’aquests àmbits, 
especialment dels serveis externalitzats (punt 2.4.1). 
 
Arran de l’aplicació de la nova Llei de serveis socials de Catalunya, l’any 2008 
s’haurien de veure clarament els resultats amb l’aplicació del nou Model de 
serveis socials bàsics de Barcelona. Alhora, amb l’aplicació de la Llei de la 
dependència l’Ajuntament haurà de respondre a una major demanda dels 
serveis socials de l’àmbit de l’atenció primària i de serveis residencials. Aquest 
creixement exigeix una bona planificació i que es garanteixi la qualitat que ha 
de tenir tot servei públic. 
 
Les dues noves lleis permeten avançar en la construcció d’un sistema de 
serveis socials universal però caldrà veure com es realitza la seva implantació. 
Caldrà un fort lideratge polític; la dotació dels recursos humans necessaris, i la 
seva formació; uns centres de serveis socials amb la infraestructura i tecnologia 
adequades a les noves demandes; una harmonització dels serveis pel que fa 
als districtes, i una nova organització dels serveis socials amb la creació d’un 
servei d’informació i acollida potent i qualificat on el ciutadà pugui trobar 
informació i resposta a les seves demandes.  
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L’any 2006 l’Ajuntament va elaborar un informe d’estratègia de millora dels 
serveis socials d’atenció primària en què es recullen aquestes necessitats i 
s’estableixen les accions necessàries i els terminis per portar-les a terme. Però 
el retard en la implantació d’algunes mesures importants i la manca de 
planificació prèvia de les dues administracions competents ha acabat afectant 
l’atenció que s’ofereix al ciutadà. 
 
L’informe també recull diverses recomanacions sobre els plecs de condicions 
que s’utilitzen per contractar les empreses de serveis d’atenció domiciliària, un 
dels serveis que amb les noves lleis haurà de tenir un creixement més ampli. 
Es fa referència a la formació homologada dels treballadors, a les seves 
condicions laborals i que es faciliti l’accés a la contractació de les empreses 
d’iniciativa social.  
 
 
 


