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Presentació de l’informe anual del 2010 

 

LA SÍNDICA ALERTA DE LA MANCA 
D’HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL A BCN 
 
Prop del 40 % dels sol·licitants d’un habitatge de protecció oficial es queden fora 
de les promocions per no tenir suficients recursos econòmics.  

 
La defensora dels barcelonins creu que la solució a les denúncies per soroll i 
contaminació s’eternitzen i so·licita més efectivitat en els procediments oberts i 
més rigor i contundència en l’aplicació de la normativa.   

 
La síndica, que ha rebut 1.513 queixes, demana més col·laboració municipal en 
les supervisions que efectua aquesta institució i que s’apliquin les 
recomanacions que emet. 

 
 
Barcelona, 16 de febrer del 2011.- L’habitatge s’està convertint, arran de la crisi, en 

un dels principals problemes dels barcelonins, especialment entre els col·lectius més 

vulnerables. La nova síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, alerta 

de la manca d’habitatges de lloguer social per als més vulnerables. Prop del 40 % 

dels sol·licitants d’un pis públic, entorn de 7.800 famílies, es queden fora de les 

promocions perquè no tenen prou recursos econòmics. La síndica ha presentat avui 

l’informe que recull el contingut i el balanç de les queixes rebudes el 2010, 1.513 en 

total, i les recomanacions que formula a l’Ajuntament. Vilà  sol·licita més efectivitat en 

els procediments oberts per soroll i contaminació atmosférica i més contundència en 

l’aplicació de la normativa. També demana elaborar una guia de bones pràctiques en 

la tramitació dels expedients municipals, més col·laboració municipal en els processos 

de supervisió que s’investiguen des de la Sindicatura i que s’atenguin les 

recomanacions que fa la síndica. 

 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per 

l’Ajuntament, diu que hi ha d’haver una oferta adient d’habitatge per a tots els 

ciutadans sense fer distincions pels nivells d’ingressos. La síndica posa en dubte que 

l’actual política de sorteig de promocions dirigides a ciutadans que tinguin una renda 

determinada (fins a 2,5 IPREM)  vagi de la mà d’una oferta suficient per a col·lectius 
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vulnerables, com queda palès en les queixes rebudes. La síndica demana agilitzar 

l’assignació d’habitatges als més vulnerables, en especial a les famílies amb fills 

menors d’edat, i que els habitatges d’emergència s’assignin per tràmit d’urgència 

i en règim d’ús temporal, mentre duri la situació d’emergència social. Per això, Vilà 

sol·licita una modificació dels requisits reglamentaris per afavorir l’assignació a les 

persones que es trobin en aquesta situació. “Cal agilitzar el procediment d’accés als 

pisos rebutjats pels primers destinataris de les promocions públiques i activar la 

recerca de pisos buits amb incentius per als seus propietaris”, subratlla Vilà. (Pàg.175) 

 

La crisi ha fet que molts barcelonins hagin perdut el seu habitatge. En aquest 

sentit, la síndica també té previst fer arribar al seu homòleg estatal, el Defensor del 

Pueblo, una petició perquè impugni per “inconstitucional” la normativa que permet que 

moltes persones, per no poder pagar el crèdit hipotecari, no solament perdin la seva 

casa, sinó que a més mantinguin part del deute. “És una injustícia social notòria”, diu la 

defensora dels barcelonins. 

 

Els serveis socials i les persones sense sostre centren una part de l’informe anual 

de la Sindicatura. Vilà creu que la nova Llei de Serveis Socials de Catalunya hauria de 

ser l’oportunitat definitiva per millorar i desenvolupar el sistema de serveis socials, 

ampliar-ne l’acció protectora i garantir-ne la universalització. La síndica veu amb bons 

ulls els esforços per ampliar els recursos a les persones sense sostre, però adverteix 

que la presència de persones amb trastorns mentals i dependències dins d’aquest 

col·lectiu farà necessari augmentar el nombre de professionals i la inversió pública. La 

síndica dóna suport al repte llençat per intentar assolir que el 2015 no hi hagi a 

la ciutat cap persona malvivint al carrer. (Pàg.195) 

 

La seguretat ciutadana és una altra qüestió que preocupa els barcelonins, que es 

queixen, sobretot, de la presència insuficient d’agents i en ocasions d’un tracte 

incorrecte per part de la policia. Maria Assumpció Vilà recomana més sintonia dels 

agents amb les preocupacions de la gent, que a més de la inseguretat pateix pels 

actes d’incivisme. També recomana que sempre que es produeixi una queixa per la 

conducta d’un guàrdia urbà s’obri un expedient informatiu per esbrinar els fets i aclarir 

si el ciutadà té raó o no. També veuria amb bons ulls una ràpida solució al problema 

sorgit amb el codi ètic ja que la seva existència és un avenç. “És un instrument que 

afavoreix l’actuació de la policia en les seves relacions amb els ciutadans i beneficia 

els drets de les persones”, sosté Vilà. (Pàg.189) 
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El soroll i la contaminació  generen cada cop més molèsties a les llars i 

perjudicis per a la salut i es pot convertir en un problema difícil de resoldre si no 

s’afronta amb decisió. Qui els pateix ho sap. La Síndica creu que les tramitacions de 

les denúncies s’eternitzen i demana un esforç a l’Ajuntament perquè els procediments 

administratius iniciats es duguin a terme de manera efectiva i s’apliqui amb rigor i 

contundència la normativa, especialment quan es tracta d’activitats sotmeses a 

llicència municipal, o fins i tot provinents de serveis de l’Ajuntament.(Pàg.183) 

 

Ja fa més de tres anys que es va modificar l’ordenança de circulació per regular l’ús 

de la bicicleta a la ciutat i aquest vehicle segueix comportant perjudicis per als 

vianants, “que perceben amb molta freqüència que la seva seguretat en caminar per 

la ciutat es veu amenaçada”, concreta Vilà. Com ja es va fer en el darrer informe de la 

Sindicatura, es proposa fomentar la disciplina viària dels ciclistes i que s’incrementi el 

control i els carril bici, i, si escau, les sancions per part de la Guàrdia Urbana. (Pàg.187) 

 

Precisament, les sancions de trànsit i en especial per estacionament continuen 

motivant moltes crítiques. Els ciutadans, tot i reconèixer la infracció, es queixen 

sobretot de l’ús abusiu i innecessari de la grua municipal, en una “desproporcionada” 

intervenció de l’empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM), i del tracte evasiu 

donat per l’Administració a les al·legacions presentades. A vegades, el ciutadà fins i tot 

no rep cap notificació de la multa, perquè el consistori no ha localitzat el domicili, però 

sí que es troba el compte corrent on cobrar-la. (Pàg.190) 

 

Amb caràcter general, la Sindicatura ha detectat diverses deficiències en el 

funcionament de l’Administració envers els ciutadans. Aquestes mancances 

consisteixen en dilacions, paralització injustificada de procediments, dificultat per 

accedir a expedients i silenci administratiu. Per solucionar aquests problemes, la 

síndica planteja l’elaboració d’una guia de bones pràctiques que contingui criteris, 

pautes i recomanacions de gestió amb la finalitat de complir rigorosament amb el 

procediment administratiu i simplificar-ho al màxim possible. (Pàg.192) 

 

En aquesta mateixa línia, i arran dels casos de corrupció que han sortit a la llum en la 

tramitació de llicències d’activitat, la Sindicatura veu necessari que s’adoptin 

mesures que millorin la transparència i l’agilitat en la gestió dels procediments 

relatius a l’activitat econòmica, amb l’objectiu de simplificar i clarificar el procediment 

relacionat amb les llicències. 
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La Síndica de Greuges de Barcelona fa arribar en el seu informe anual un toc d’alerta 

a les autoritats municipals perquè col·laborin més en les supervisions que efectua 

aquesta institució i perquè s’apliquin les recomanacions que emet en els casos resolts 

per la Sindicatura. Vilà creu que el personal de la Sindicatura ha de disposar de més 

autonomia per investigar i de crèdit per demanar informacions puntuals a qualsevol 

òrgan sobre qualsevol expedient. I adverteix que en cas de continuar aquesta manca 

d’ajuda demanarà al plenari municipal un canvi del reglament de la institució perquè el 

ciutadà pugui comptar amb una institució àgil que garanteixi els drets dels barcelonins i 

aquests puguin confiar plenament en el seu ajuntament. (Pàg.203) 

 

Al llarg del 2010, la Sindicatura de Greuges ha rebut 1.513 queixes, de les quals 

362 són resolucions emeses per la Síndica, 449 han necessitat un assessorament 

especialitzat, 12 han estat actuacions d’ofici, i 690 han estat consultes informatives i 

generals. Les queixes han estat subscrites per 1.780 persones.   

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SÍNDICA DEMANA REGULAR ELS APARTAMENTS TURÍSTICS 
AMB LLICÈNCIES “TEMPORALS I REVOCABLES” 
 
La Síndica de Greuges demana a l’Ajuntament de Barcelona regular la 
creixent existència d’apartaments turístics a la ciutat amb llicències 
“temporals i revocables”. En el darrer any, aquesta institució ha rebut 
múltiples queixes amb relació a aquesta activitat, sobretot per les molèsties 
i el soroll dels llogaters. Segons la Síndica, la capacitat de control del 
consistori s’ha demostrat insuficient i cal posar en marxa altres mesures 
per regular el sector. Vilà recomana també que es limiti el nombre de 
llicències segons les característiques de cada barri, que es posi en marxa 
un impost específic per a aquesta activitat i es porti un control dels usuaris.  
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Contacte de premsa: Natàlia González i del Pueyo  
 

Sindicatura de Greuges de Barcelona 
Ronda de Sant Pau, 43-45, 3r. 08015 Barcelona. Tel. 934 132 900 Fax. 934 132 910 

ngonzalezde@bcn.cat  

“CRITERIS A LA PUBLICITAT DELS AUTOBUSOS”  
 
La Sindicatura vol deixar palès el que considera una aplicació arbitrària de 
criteris per part de l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
en l’acceptació de campanyes de publicitat dinàmica als autobusos de la 
ciutat. Ara fa un any i mig, Barcelona va aprovar una normativa per regular 
les campanyes publicitàries a TMB. El reglament acordava que només 
s’acceptarien els anuncis destinats a informar els ciutadans dels productes 
i els serveis de consum i les campanyes de publicitat institucional i electoral 
en quedaven prohibits els missatges ideològics. La Sindicatura va rebre fa 
uns quants mesos una queixa d’una associació per la negativa de TMB a 
poder incloure una campanya a favor de la vida i contra l’avortament. Cal 
recordar que fa més de dos anys van circular per Barcelona alguns 
autobusos amb anuncis a favor i en contra de l’existència de Déu. Més 
recentment, coincidint amb la visita del Papa Benet XVI, s’ha pogut veure 
una campanya on s’anunciava la seva arribada. L’anunci correspon a la 
mateixa entitat que es va adreçar a la Sindicatura per denunciar la 
denegació de la campanya promoguda anteriorment. Segons els criteris 
aprovats, l’anunci de benvinguda del Papa hauria d’haver estat 
desestimat perquè no compleix les condicions establertes, ja que no 
correspon a cap empresa comercial ni està promoguda per les 
administracions públiques, els organismes públics o els partits polítics. 
L’acceptació d’aquesta campanya posa de manifest “la clara vulneració 
dels criteris establerts i l’arbitrarietat demostrada en l’acceptació de la 
publicitat per part de TMB”. Es tracta d’una actitud molt allunyada de 
l’objectivitat que hauria de regir l’actuació dels serveis públics.  


