
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA ES REUNEIX AMB LA 

DEFENSORA DEL PUEBLO 

Les dues institucions van tractar l’atenció social a les persones immigrants, per 

evitar que proliferin els assentaments sense les mínimes condicions per viure, i 

els problemes generats pels impagaments de les hipoteques i els desnonaments 

arran de la crisi 

La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, es va reunir per primer cop des que 

ocupa el càrrec amb la Defensora del Pueblo en funcions, María Luisa Cava de Llano. 

La trobada va tenir lloc el passat 22 de març a Madrid i la Síndica va assistir-hi amb el 

seu adjunt, Marino Villa i Rubio. 

La Síndica, que s’encarrega de supervisar l’actuació de l’administració municipal i dels 

seus serveis públics, va informar a la Defensora del Pueblo en funcions les 

recomanacions que ha fet arribar recentment a l’Ajuntament de Barcelona en l’informe 

anual del 2010 sobre el dret de tota persona a tenir un habitatge digne, el medi 

ambient, l’espai públic (transport, manteniment i accessibilitat), el bon servei públic i la 

bona administració, els serveis personals i la missió de la Síndica de Greuges de 

Barcelona. 

En la reunió, la Síndica i la Defensora del Pueblo van tractar temes tan importants com 

l’atenció social a les persones immigrants en situació irregular per evitar que proliferin 

els assentaments i campaments que no reuneixen les mínimes condicions per a viure. 

Ambdues institucions també van posar sobre la taula la necessitat que si una persona 

perd el seu habitatge perquè no el pot pagar, el deute es pugui saldar amb la casa i 

que l’afectat no mantingui també el deute econòmic amb l’entitat financera. Finalment, 

Vilà i Cava de Llano van dialogar sobre el fet que hi hagi una concurrència equitativa 

pel tercer sector en l’obtenció de contractes en l’àmbit dels serveis públics. 

 

 

 


