
LA SÍNDICA DEMANA QUE LA GUÀRDIA URBANA ACTUÏ 

AMB MÉS PONDERACIÓ I ES FACI ÚS DE LA MEDIACIÓ 

La defensora dels barcelonins emet l’informe sobre la intervenció d’ofici per avaluar 

el paper de l’Ajuntament durant l’acampada dels indignats a la plaça de Catalunya 

Marià Assumpció Vilà opina que és indigne que un agent arrossegués per terra una 

dona tirant-li dels cabells i recomana que la policia vagi sempre identificada 

La síndica creu que el consistori ha d’actuar amb més celeritat quan detecti que 

s’està fent malbé el patrimoni públic  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, demana que els agents de la 

Guàrdia Urbana actuïn de manera proporcionada, evitant les accions indignes i 

improcedents, i que sempre que sigui possible es faci ús de la mediació per prevenir 

alteracions de l’ordre públic. Aquestes són dues de les recomanacions fetes per la 

defensora dels barcelonins arran de la intervenció d’ofici que va iniciar per avaluar el 

paper de la policia local i dels serveis de neteja el 27 de maig amb els membres del 

col·lectiu 15-M acampats a la plaça de Catalunya. 

Segons Vilà, l’actuació de la Guàrdia Urbana va estar ajustada a dret pel que fa a la 

col·laboració amb els Mossos d’Esquadra en tasques de seguretat i per garantir l’entrada i 

sortida dels camions de neteja. Tot i això, la síndica, que només pot valorar l’actuació 

municipal, critica que no es dialogués prèviament amb els manifestants i que els agents 

fessin acte de presència sense el seu número d’identificació visible. La síndica, a més, 

considera “desproporcionat i indigne”, impropi d’una policia democràtica, el fet que un 

guàrdia urbà arrossegués per terra una dona tirant-li dels cabells. 

En la seva decisió, la defensora dels barcelonins demana a l’Àrea de Prevenció, 

Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament que en properes ocasions garanteixi que les 

actuacions de la Guàrdia Urbana siguin correctes, impecables i proporcionades. 

“Qualsevol intervenció que s’aparti d’aquests principis vulnera els drets de les persones i 

no s’adequa a la Constitució”. Vilà creu que cal utilitzar sistemàticament la mediació, bé 

sigui per part d’agents o bé de tècnics especialitzats, per prevenir situacions de risc. 



Preservar l’espai públic 

La síndica suggereix a l’Ajuntament que sempre que sigui necessari vetlli per preservar 

l’espai públic i que actuï amb més celeritat quan detecti que s’està fent malbé el patrimoni. 

Coincidint amb l’acampada, alguns dels jardins de la plaça de Catalunya van patir danys 

importants. També es van fer nombroses pintades, com a l’escultura dedicada a Francesc 

Macià.  

Tot i que els informes municipals rebuts indiquen que els indignats no van comunicar que 

volien exercir el seu dret de reunió, la síndica entén que la concentració era legítima i 

reconeguda per l’Ajuntament. “Fins i tot, els va facilitar servei de vàter i neteja. Per tant, no 

sembla que en cap moment es qüestionés la legitimitat”. 

Vilà va més enllà en la seva valoració i recorda que el Tribunal Constitucional ha reiterat 

en diverses ocasions “que el dret de reunió és una manifestació col·lectiva de la llibertat 

d’expressió” i que per a molts grups socials és l’únic mitjà per a poder expressar 

públicament les seves idees. Amb tot, la síndica considera que no és un dret il·limitat i 

creu que una societat democràtica no pot acceptar l’apropiació indefinida d’un espai, 

“perquè l’ús exclusiu d’unes persones exclou el dret dels altres al seu ús”. 

La síndica no qüestiona la decisió de buidar la plaça d’objectes potencialment perillosos, 

però considera que s’hauria d’haver fet amb el màxim respecte cap a les persones. La 

defensora dels ciutadans també creu que l’Ajuntament no hauria d’haver tractat com un 

decomís els objectes retirats si no hi havia hagut prèviament denúncies per infraccions 

administratives. 

Finalment, Vilà fa una crida perquè el moviment del 15-M no passi desapercebut entre els 

partits polítics i el conjunt de la societat. “Engloba moltes persones que són un reflex de 

l’atur i la precarietat que pateix una part de la ciutadania. Darrera del 15-M hi ha un 

malestar general que hauria de comportar respostes i canvis efectius als quals 

l’Ajuntament hauria de ser sensible”, sosté la síndica. 

 

 

 

 

 

 

 


