
 

ELS SÍNDICS LOCALS VETLLARAN PERQUÈ LES 

RETALLADES NO SUPOSIN UNA REDUCCIÓ DELS  

DRETS ESSENCIALS 

La síndica de Barcelona va participar a la Quarta Trobada de Defensors Municipals 

a Granada, on es va decidir demanar als ajuntaments que no rebaixin el  pressupost 

social del proper any  

Al llarg del 2010, els síndics de tota Espanya van rebre més de 16.000 queixes, de 

les quals un 65 % van ser ateses favorablement per les administracions  

El defensors van visitar una escola municipal de flamenc que s’ha convertit en un 

important pol d’inserció social i laboral per a molts joves de barris marginals 

Els síndics locals d’Espanya faran un seguiment de l’impacte negatiu que les retallades 

poden tenir en les polítiques de protecció social amb l’objectiu d’evitar que es puguin 

lesionar drets essencials dels ciutadans. Aquesta és una de les conclusions de la Quarta 

Trobada de Defensors Municipals que es va celebrar a Granada el passat octubre i en la 

qual va participar la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

Davant l’actual situació de crisi, els síndics van acordar ser capaços d’elaborar un discurs 

propi i consistent jurídicament per protegir els drets econòmics, culturals i socials de la 

ciutadania davant l’Administració municipal. Amb tot, els síndics espanyols van concloure 

que aquest discurs ha d’anar acompanyat de la tasca orientadora i mediadora dels 

defensors locals --tasca que ja desenvolupen-- envers totes aquelles persones que es 

troben en situacions de precarietat. 

Els 74 síndics que hi ha a Espanya van tramitar al llarg de l’any passat unes 16.000 

queixes, de les quals un 65% van ser ateses favorablement per les administracions. Les 

enquestes fetes per les diferents sindicatures entre els ciutadans destaquen l’atenció 

personalitzada, l’àgil tramitació dels expedients i la independència política dels síndics.    



Les majoria de denúncies ciutadanes rebudes recullen un important augment de les 

demandes de prestacions socials. Per això, els síndics tenen previst reclamar a les seves 

respectives administracions, i així ho farà Vilà a l’Ajuntament de Barcelona, que no 

disminueixin el pressupost social per al proper any. També es recomanarà que els serveis 

socials s’adaptin millor als nous usuaris, que la concessió de les ajudes no es demori en 

el temps, i la creació de taules cíviques amb el tercer sector per construir punts de 

consens en comú. 

Els síndics creuen que cal potenciar la proximitat amb la ciutadania per fer arribar als 

ajuntaments les necessitats dels veïns i fer un seguiment de les actuacions municipals per 

evitar situacions d’indefensió. En un futur, a més, els defensors locals posaran especial 

èmfasi en el fet que hi hagi una major racionalització dels recursos públics, una 

optimització de les inversions municipals i una redistribució equitativa de les càrregues i 

dels impostos. 

Intervenció de la síndica 

Durant la seva intervenció, la síndica de Barcelona va explicar alguns dels casos que la 

institució que encapçala va tramitar al llarg de l’any passat. En concret, va relatar les 

sancions imposades als voluntaris de la gossera municipal per no recollir els excrements 

dels animals o passejar-los sense el morrió. També es va referir a les denúncies a 

prostitutes i clients per l’oferiment o la contractació de serveis sexuals a la via pública. En 

ambdós casos, la Sindicatura va criticar l’elevat import de les multes i va recomanar a 

l’Ajuntament de Barcelona que les sancions es poguessin substituir per treballs en 

benefici de la comunitat. 

Al llarg de la trobada, els síndics locals van tenir l’oportunitat de visitar l’escola municipal 

de flamenc de Granada, que s’ha convertit en un important pol d’inclusió social i laboral i 

que ha permès a molts joves de barris marginals trobar una sortida a través del flamenc. 

Amb els anys, aquesta escola, fundada el 1992 pel bailaor Antonio Vallejo, ha adquirit un 

gran prestigi i els alumnes titulats aconsegueixen trobar feina en companyies flamenques 

o  en molts dels tablaos d’Andalusia.  

       

  

 


