
  

LA SÍNDICA DE BARCELONA DESTACA QUE UNA BONA 

ADMINISTRACIÓ HA DE SER JUSTA i HUMANA  
 

La institució que representa Vilà va organitzar una jornada, inaugurada per l’alcalde, 

sobre El dret a la bona administració a la seu de la Comissió Jurídica Assessora  

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, opina que una bona administració és la 

que és justa i humana. “L’objectiu no és donar molt generosament sinó distribuir amb 

equitat les oportunitats i els recursos econòmics. Però sobretot una administració, a més 

de legal, ha de ser humana. Té dimensió humana l’administració que es posa al nivell dels 

ciutadans”.  

 

Vilà va dir aquestes paraules durant el discurs de presentació de la jornada El dret a la 

bona administració, organitzada per la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que va tenir 

lloc el passat 25 de gener a la seu de la Comissió Jurídica Assessora, òrgan consultiu de 

la Generalitat de Catalunya que vetlla per la legalitat de l’activitat de les diverses 

administracions catalanes. 

 

A l’acte, inaugurat i presidit per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president de la 

Comissió Jurídica Assessora, Tomàs Font, va pronunciar la conferència El dret a una 

bona administració, entre l’eficàcia i la legalitat, on va reflexionar sobre el drets de la 

ciutadania i l’eficàcia de les administracions. 

 

En la seva intervenció, Vilà  va destacar que en aquesta època de recursos limitats, el que 

considera més important “no és que hi hagi molts serveis sinó que els serveis bàsics 

arribin a tothom per igual i de manera efectiva, i que els progressos socials pels que tant 

hem lluitat es mantinguin”. També va dir que des de la Sindicatura el que es busca és 

l’efectivitat, la garantia i l’equitat i correspon als poders públics promoure les condicions 

per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups siguin reals i efectives.  

 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, institució que Vilà representa des de maig de 

2010, quan va ser escollida pel Ple del Consell Plenari Municipal per unanimitat, té com a 

missió defensar els drets dels barcelonins i barcelonines i de qualsevol persona que es 



trobi a la ciutat i que es senti perjudicada per l’atenció o la gestió de l’activitat municipal, 

“sempre amb independència i objectivitat per garantir el respecte als drets fonamentals de 

la ciutadania”, va comentar. 

 

Vilà va establir un paral·lelisme entre la funció de la Sindicatura i la Comissió Jurídica 

Assessora. Ambdues institucions han d’emetre obligatòriament un informe, en molts 

assumptes on hi intervé l’Ajuntament posicionen als serveis municipals enfront l’estricta 

legalitat i amb el seu parer ajuden eficaçment a l’encert de les resolucions administratives. 

 

La millor solució possible 

 

El president de la Comissió Jurídica Assessora, Tomàs Font, va explicar que la bona 

administració és aquella que compleix amb la legalitat vigent d’una manera eficaç. Segons 

el jurista, “no n’hi ha prou amb que l’administració es basi en la llei sinó que cal que 

ofereixi la millor solució possible”. A més, una bona administració requereix que s’ajusti al 

principi de proporcionalitat i que eviti les arbitrarietats, es a dir que les argumentacions 

estiguin ben fonamentades. El ciutadà, a més, té dret  a obtenir una resolució expressa 

del seu cas sense que es produeixi una excessiva dilació en el procediment.   

 

Font va donar a conèixer que en els darrers sis anys, la Comissió ha tramitat 51 

expedients de l’Ajuntament de Barcelona, la majoria per responsabilitat patrimonial per un 

valor de 30 milions d’euros, dels quals el consistori en reconeixia quatre. La Comissió 

Jurídica Assessora va concloure que la ciutat només havia de desemborsar 220.000 

euros per aquests casos. 

 

En el seu parlament, l’alcalde va subratllar la necessitat de garantir una bona 

administració, tot respectant les lleis, basada en una gestió eficient que tingui a les 

persones com a element prioritari. 

 


