
LA SÍNDICA OBRE AVUI UNA ACTUACIÓ D‘OFICI PER 

VALORAR LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL I DE LA 

GUÀRDIA URBANA ENVERS ELS ACAMPATS DE LA 

PLAÇA DE CATALUNYA 

María Assumpció Vilà qüestiona l’ètica de la intervenció policial el passat divendres 

i la proporcionalitat dels mitjans emprats 

La síndica demana respecte cap al moviment de persones indignades i a aquestes 

que mantinguin un comportament cívic  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha decidit obrir avui una 

actuació d’ofici per supervisar la intervenció municipal i en especial de la Guàrdia Urbana 

envers els acampats de la plaça de Catalunya des que aquests s’hi van instal·lar el passat 

15 de maig.  

La síndica considera que hi ha indicis per pensar que el passat divendres es va produir 

una actuació coercitiva cap als manifestants en la qual la participació de la Guàrdia 

Urbana pot haver vulnerat drets fonamentals i de ciutadania. Vilà qüestiona la necessitat 

de la intervenció policial i la proporcionalitat dels mitjans emprats. “Les persones 

concentrades a la plaça de Catalunya s’han reunit exercint el Dret fonamental de Reunió i 

Manifestació, en reivindicació de més democràcia i justícia social. L’actuació policial em 

planteja molts dubtes d’ètica, equitat i respecte a la dignitat de les persones”, diu. La 

síndica també demana als manifestants que mantinguin un comportament cívic. 

Com a defensora de la ciutadania de Barcelona, que té com a missió supervisar i controlar 

les actuacions municipals i del seus serveis públics, la síndica demanarà a l’Ajuntament 

quin va ser el seu posicionament des de l’inici de la concentració, i la fonamentació i el pla 

d’intervenció de la Guàrdia Urbana. Algunes imatges i la percepció directa de la 

Sindicatura posen de manifest que alguns membres de la Guàrdia Urbana haurien 

participat activament en la compulsió dels reunits i no es van limitar a fer tasques de 

contenció i de suport a la neteja. 

Objectes amuntegats com brossa 



La síndica vol saber quin ha estat el pla municipal d’intervenció, quin òrgan o regidoria va 

prendre la decisió d’actuar i quina finalitat tenia. Concretament, Vilà es mostra molt crítica 

amb les tasques portades a terme pels serveis de neteja municipals. Es van decomissar 

desenes d’objectes que no es poden considerar perillosos, com ordinadors o pancartes. El 

material que es va retirar de la plaça es va traslladar a un espai de Montjuïc i ha estat els 

darrers dies a la intempèrie i amuntegat com si es tractés de brossa. 

La síndica considera que l’administració ha de ser tolerant vers els actes espontanis de 

reunió quan no s’altera l’ordre públic amb perill per a persones i béns. “Són processos 

participatius i de democràcia directa que cerquen justícia social, però que han de ser 

compatibles amb els drets de la resta de la ciutadania”. La síndica creu que cal discriminar 

entre els actes legítims de caire social i els que són clarament il·lícits i incívics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


