
LA SÍNDICA DE BARCELONA LLENÇA UN BUTLLETÍ 

ELECTRÒNIC PER DONAR A CONÈIXER LA INSTITUCIÓ 

La defensora dels barcelonins enviarà cada mes la publicació a milers d’entitats 

amb les principals novetats i noticies de la institució    

Marià Assumpció Vilà supervisa l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona davant 

qualsevol desconsideració de l’administració municipal cap els drets i deures dels 

ciutadans  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, publicarà des de l’octubre del 

2011 un butlletí electrònic de periodicitat mensual que té com a objectiu donar a conèixer 

més la institució entre els barcelonins i els drets i deures de la ciutadania. El nom del 

butlletí és La Veu de la síndica. 

La síndica vol apropar als barcelonins, i a les principals entitats que els representen, les 

novetats més significatives de la institució que encapçala, des de les queixes més 

importants que rep fins a les actuacions que per iniciativa pròpia engega per defensar els 

drets dels ciutadans. Així ho ha fet recentment, per exemple, amb la càrrega policial del 

27 de maig a la plaça de Catalunya o amb els problemes d’atenció social bàsica que 

comporta la reforma de la Renda Mínima d’Inserció.  

El butlletí s’enviarà la primera setmana de cada mes a milers d’entitats de Barcelona. La 

publicació inclourà cinc o sis notícies d’actualitat i alguns dels actes d’agenda més 

rellevants en els quals Vilà té previst participar.  

Drets i llibertats  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal, complementari de 

l’Ajuntament de Barcelona, que defensa els drets fonamentals i les llibertats públiques 

dels ciutadans, tant dels veïns com de les persones que es trobin eventualment a la ciutat. 

I ho fa enfront de la desconsideració, desatenció o mala praxi cal al ciutadà per part de 

l’administració municipal, especialment pel que fa referència als drets i les llibertats 

establertes en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 



La Sindicatura de Greuges de Barcelona és una institució força nova. La primera síndica 

de la ciutat va ser Pilar Malla, que va ocupar el càrrec entre els anys 2005 i 2010. Des del 

30 d’abril del 2010, la síndica és Maria Assumpció Vilà, que amb anterioritat havia estat 

presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, presidenta de la Taula 

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i gerent de la Fundació Oncolliga.   

Al llarg del seu mandat, la nova síndica es proposa agilitzar la resolució dels expedients i 

garantir l’eficàcia de les decisions que prengui. També farà costat al ciutadà i proposarà 

solucions equitatives i millores d’eficàcia i benestar social. 

La seu de la síndica de greuges de Barcelona es troba a la Ronda de Sant Pau, 45. Les 

queixes es poden presentar presencialment, a través de correu electrònic 

(sindicadegreuges@bcn.cat) i del formulari que hi ha a la pàgina web 

www.sindicadegreugesbcn.cat, i per correu ordinari. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.sindicadegreugesbcn.cat/

