
MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ PARTICIPARÀ A LA QUARTA 

TROBADA ESTATAL DE SÍNDICS LOCALS A GRANADA 

Els defensors de la ciutadania debatran sobre com afecta la crisi a la seva tasca i 

quines han de ser les prioritats dels ajuntaments davant la manca de recursos 

econòmics   

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participarà els dies 5, 6 i 7 

d’octubre en la quarta trobada estatal de síndics locals que tindrà lloc a Granada. Al llarg 

de tres dies, la major part dels defensors dels ciutadans d’àmbit municipal debatran sobre 

el paper dels síndics, com afecta la crisi a la seva tasca i quines han de ser les prioritats 

municipals davant la manca de recursos econòmics. 

Després de ser rebuts per l’alcalde de Granada, José Torres Hurtado, el Defensor del 

Pueblo Andaluz, José Chamizo, pronunciarà la conferència inaugural, que portarà per títol 

Defender a la ciudadanía en tiempo de crisis. Tot seguit, Vilà i la resta de síndics 

reflexionaran en diferents taules rodones sobre les recomanacions que emeten i la 

mediació com a mitjans per a solucionar els problemes dels ciutadans. També  tractaran 

el paper dels defensors locals per a promoure els valors de la democràcia, la política de 

proximitat i la bona administració en els ajuntaments.  

La crisi serà un dels eixos del debat de la segona jornada. La sessió començarà amb una 

ponència a càrrec del professor titular de Dret Administratiu i catedràtic de la Universitat 

de Barcelona, Juli Ponce, sobre Crisis, estado del bienestar y derechos sociales. 

A continuació, els síndics debatran sobre si el mal moment econòmic pot generar 

retallades de drets o prestacions bàsiques en l’àmbit del serveis socials municipals i 

valoraran les possibilitats que tenen els ajuntaments de posar en funcionament polítiques 

actives de feina. La manca de recursos i les prioritats d’inversió dels ajuntaments en 

temps de crisi serà un altre dels punts cabdals de discussió.       

Al llarg de la trobada, els síndics també analitzaran algunes de les queixes més habituals 

que formulen ciutadans: els sorolls per ocupació de la via pública, les multes i les antenes 

de telefonia mòbil. 

     


