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1. LES QUEIXES 
 
La síndica de greuges de Barcelona ha rebut 1.776 reclamacions al llarg del 2011, un 17,38 % 
més que l’any anterior, quan se’n van rebre 1.513. 
 
Per tipus de tramitació, 706 han estat consultes i assessoraments generals, i 1.070 han 
necessitat la supervisió d’un especialista tècnic o jurídic. En aquest segon àmbit, que és el que 
es presenta desglossat i analitzat al llarg del dossier, el creixement respecte al 2010 ha estat 
del 30,01 %, quan es van rebre 823 queixes.  
 
De les 1.070 denúncies, 476 han estat resolucions (que requereixen una investigació i inclouen 
una decisió signada per la síndica), 571 s’han resolt mitjançant un assessorament  
tècnicojurídic i 23 corresponen a actuacions d’ofici. El 2011, Maria Assumpció Vilà ha doblat les 
investigacions per iniciativa pròpia. Entre altres qüestions, s’han investigat la renda mínima 
d’inserció (RMI), l’ús de la bicicleta a Barcelona, l’incendi d’un edifici a la Barceloneta, el 
cobrament de la taxa de recollida de residus als autònoms, el desallotjament d’un edifici ocupat 
del carrer de Consell de Cent, la intervenció policial i el desallotjament de la plaça de Catalunya 
el 27-M i l’ús i la tramitació de les targetes d’aparcament per a les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
De les 1.070 queixes, circulació i transport públic és l’àmbit del qual s’han rebut més queixes 
(215), seguit de drets socials (171) –serveis socials, 103, i allotjament i habitatge digne, 68–, 
medi ambient (104), educació, cultura, lleure i esports (88), urbanisme i ciutat (72), participació 
ciutadana i promoció social (70), activitat econòmica (66), seguretat ciutadana (60), ús i 
manteniment de l’espai públic (47), procediment administratiu (37), funció pública i treball (33), 
ciutadania, veïnatge i migracions (16), salut (16)  i accessibilitat (10). Les 65 restants són no 
competencials (59) i transversals, és a dir, afecten diferents àmbits (6).  
 
Al llarg del 2011, han subscrit les queixes 2.346 persones, un 31,79 % més que l’any anterior. 
 
Finalment, dels 404 expedients tancats l’any passat, alguns dels quals van ser admesos a 
tràmit en exercicis anteriors, en un 65,08 % dels casos la síndica ha donat la raó al ciutadà (en 
un 44,05 % han estat estimats i en un 21,03 % dels casos han estat estimats en part), i ha 
donat la raó a l’Ajuntament en un 28,71 % de les queixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

2. ELS DRETS SOCIALS  
 
En l’àmbit dels drets socials, la síndica ha rebut 171 queixes, 103 corresponen a serveis 
socials, i 68 a l’àmbit de l’allotjament i habitatge digne. Aquesta xifra suposa un increment del 
23 % respecte al 2010, en un any marcat per la crisi econòmica i les retallades. 
 
Segons la defensora, tot i que els recursos assistencials augmenten gradualment, molts  
ciutadans encara no gaudeixen dels mínims necessaris, ja que les retallades de determinades 
prestacions, com l’RMI, fan que es generin necessitats que abans estaven cobertes en part. Els 
principals problemes són la manca d’habitatge públic a un preu proporcional a les rendes i 
l’increment que es percep de persones al carrer i en risc d’exclusió, cosa que fa perillar 
l’objectiu marcat per les administracions que el 2015 no hi hagi persones dormint al carrer. 
 
L’increment de queixes que ha viscut la síndica de Barcelona, que supervisa les actuacions del 
consistori, no han estat motivades per la crisi perquè la major part de les retallades s’ha produït 
en l’àmbit autonòmic i no municipal. Vilà creu que l’augment de les reclamacions fruit de les 
retallades es pot notar més el 2012 i els anys posteriors perquè l’Ajuntament haurà d’atendre 
diferents cobertures de necessitats bàsiques, desateses per altres administracions, i no és 
evident que sempre es disposin de fons econòmics suficients.    
 
Amb tot, el principal motiu de queixa motivada per la crisi a Barcelona han estat les retallades a 
la prestació de l’RMI. La síndica va obrir una actuació d’ofici per avaluar com les retallades 
afectaven els serveis municipals i va concloure que la negació de la prestació obligarà moltes 
persones a demanar altres ajudes per cobrir les seves necessitats i que la supressió vulnerava 
l’Estatut ja que no tenia en compte les persones excloses del mercat laboral. 
	  	  	    
En qualsevol cas, la síndica creu que les restriccions pressupostàries no poden ser un motiu 
per retallar drets fonamentals i fa una crida a l’assignació equitativa de la despesa i al fet que 
les administracions garanteixin les necessitats bàsiques de la població.   
 
  
a) Serveis socials  
Les 103 queixes en l’àmbit dels serveis socials fan referència a la promoció de l’autonomia i 
atenció a la dependència de la gent gran i els discapacitats, problemes d’atenció social bàsica,  
infància i família, i persones sense sostre. La síndica creu que les reclamacions són un reflex 
de les mancances que encara hi ha en les polítiques socials municipals. 
  
Sovint en les queixes es detecta un cert malestar per l’escassa justificació de les respostes dels 
professionals i la incomprensió del ciutadà davant certes respostes motivades per un insuficient 
seguiment o acompanyament personal. 
 
La inversió en les famílies amb infants menors és molt important, però encara més en les 
famílies on hi ha un risc de desatenció per la seva situació social. Per aquest motiu, és 
necessari que l’Ajuntament posi en pràctica els protocols necessaris per assegurar la 



	  

correcta atenció dels menors en situació de risc per part dels equips d’atenció primària 
de serveis socials. 
 
Les recomanacions de la síndica en el camp de l’atenció social bàsica van encaminades a 
compaginar les intervencions socials assistencials i preventives, a mantenir i incrementar els 
recursos socials bàsics per als més necessitats i a la col·laboració amb les entitats socials 
per sumar esforços i augmentar l’eficàcia en l’atenció social. També se suggereix impulsar els 
serveis d’atenció domiciliària socioeducativa com a servei bàsic per a les famílies en risc social 
i aquelles amb fills amb discapacitat mental, i augmentar els recursos i programes de 
serveis socials i de salut mental per a la prevenció de l’augment de la infància en risc. 
 
Les prestacions socials actuals de dret, com la Llei de la dependència, no estan 
responent suficientment a la demanda del ciutadà. Hi ha retards increïbles. Entenem que 
cal prioritzar els casos més urgents per motiu d’edat o de situació personal, com ja ha demanat 
la síndica amb anterioritat. Pel que fa a l’àmbit de la promoció de l’autonomia i atenció a la 
dependència, la síndica recomana mantenir i potenciar el seguiment acurat dels expedients de 
la Llei de la dependència per tal d’intentar escurçar els terminis de les gestions pròpies de 
l’Administració municipal, dotar els centres de serveis socials de tots els recursos personals i 
materials i que es faci pública la planificació de recursos assistencials residencials per a 
persones en situació de dependència que són competència de l’Ajuntament. 

D’altra banda, no es veu l’horitzó de compliment del que preveu l’Estatut sobre una renda 
garantida de ciutadania que asseguri els mínims d'una vida digna a les persones o les famílies 
que es troben en situació de pobresa. Per contra, la renda mínima d’inserció ha rebut una 
retallada clarament contrària a l’Estatut perquè mentre aquest pregona que les persones 
excloses del mercat de treball, perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s'hi i que no disposen 
de mitjans de subsistència propis, tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius 
de caràcter pal·liatiu, el nou reglament de l’RMI ha deixat desprotegit aquest col·lectiu en reduir 
el camp de cobertura. 
 
Una especial reflexió mereix la situació de les 
persones sense llar. Amb la crisi i les retallades, el 
problema s’està agreujant. Això significa que cal 
pensar en la revisió dels models actuals que no 
estan funcionant suficientment per assolir el repte 
d’un any 2015 sense persones dormint al carrer. 
Molts països s’estan plantejant la necessitat 
d’una revisió del model d’allotjament de les 
persones sense llar: menys albergs 
impersonals  i més pisos amb habitacions que 
possibilitin una intimitat, entre altres 
propostes. I en això Barcelona també hauria de 
voler ser capdavantera. 
 
En aquest àmbit, la síndica recomana incrementar el nombre d’equips de carrer per tal de 
poder fer una detecció i un acompanyament a les persones, aplicar plans de treball flexibles 



	  

i adaptats a cada situació, no models únics i rígids, i fer intervenir professionals de salut 
mental no només per als casos amb trastorn mental sever sinó per a aquelles persones 
amb trastorns de personalitat vinculats a addiccions. També cal accelerar les mesures per 
combatre la manca d’habitatge. 
 
A més, cal fer més visibles les dades referides a la demanda social i a l’atenció social per tal de 
fer partícip la societat del compromís de l’Administració en l’atenció a les persones en situació 
d’exclusió social, impulsar la creació d’una targeta de transport bonificada per a les 
persones en situació d’exclusió social per facilitar els seus desplaçaments i revisar 
l’Ordenança del civisme per impulsar més la funció educadora que la sancionadora en 
les actuacions dirigides a les persones que estan en situació d’exclusió social. 
 
 
b) Allotjament i habitatge digne 
L’accés a un habitatge digne continua sent un dels principals problemes a Barcelona. Això es fa 
sobretot evident en els col·lectius més necessitats. Al llarg del 2011, la síndica ha rebut 68 
queixes referents a allotjament i habitatge digne. Les denúncies més habituals fan 
referència al règim jurídic i inclouen reclamacions sobre contractes i normativa, habitatges de 
protecció oficial, allotjament d’urgència social i emergència, salubritat i habitabilitat.    
 
Des d’un punt de vista general, la síndica de greuges de Barcelona creu que en aquesta 
matèria les competències administratives estan molt fragmentades i en ocasions 
superposades. I considera que la política d’habitatge requereix una visió més àmplia, una 
planificació integrada, com a mínim en tota la regió metropolitana, perquè la planificació i gestió 
en l’àmbit municipal no pot considerar les necessitats reals de la població. Aquesta manca de 
planificació integrada territorialment ha portat a un greu desequilibri actual de l’oferta 
d’habitatge públic a Catalunya, fragmenta també la població per territoris i crea fronteres 
innecessàries entre municipis, comarques i demarcacions, que atempten contra el dret 
d’igualtat i la necessària mobilitat de la població.  
   
El principal problema avui és la manca d’habitatge públic a un preu proporcional a les 
rendes dels treballadors i pensionistes. La seva dotació és, doncs, una imperiosa 
prioritat. Davant la principal dificultat que és el preu de mercat, tant en règim de venda com de 
lloguer, facilitar l’accés a l’habitatge passa a Barcelona perquè el Consorci de l’Habitatge 
centri les seves promocions en el lloguer assequible, i que l’Ajuntament ajudi a nodrir la 
borsa de lloguer social (en general cedits per particulars a l’Ajuntament perquè els gestioni) 
amb tots els habitatges disponibles.  
 
A més, s’ha d’avaluar la borsa d’habitatge protegit per determinar-ne la suficiència o 
insuficiència i cal que es planifiqui el dimensionament suficient per garantir i millorar la 
disponibilitat d’aquests habitatges. 
 
Sobre el Pla empenta 2012-2015, impulsat pel consistori, la defensora sosté que s’ha de 
prioritzar l’increment del parc d’habitatges socials de nova construcció destinats a lloguer social 
per a rendes inferiors a 1,4 IRSC (l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya).  



	  

La síndica creu que en política d’habitatge cal fer una valoració objectiva i quantitativa per 
veure la contribució real que la política d’habitatges protegits fa per facilitar el dret a l’habitatge i 
conèixer què es pot aconseguir per aquesta via des d’ara i fins al 2015. 
 
En les seves recomanacions a l’Ajuntament, la defensora posa un especial èmfasi en el fet que 
cal rendibilitzar el patrimoni municipal d’habitatge, i buscar una solució pels casos 
d’infrahabitatge, les situacions d’emergència social i els col·lectius amb necessitats especials i 
els damnificats pels crèdits hipotecaris. La síndica considera que s’ha de desplegar una política 
de generació de sòl i de promoció d'habitatge públic, amb una atenció especial als col·lectius 
més necessitats:  
 
Rendibilitzar el patrimoni municipal de l’habitatge  
En temps de màxima penúria, és molt important fer rendibles tots els recursos socials. Un dels 
béns més valuosos i de més cost és l’habitatge familiar. Per això, és necessari que no hi hagi 
pisos de lloguer social infrautilitzats o no assignats a les persones que més els  
necessiten. Actualment, el Patronat Municipal de l’Habitatge disposa d’una xarxa amb 5.700  
habitatges, dels quals només 1.700 són per als més necessitats a un preu bonificat en 
funció del seu nivell de renda. 
 
La síndica considera necessari extremar la supervisió de l’ús d’aquest patrimoni públic. En 
aquesta línia, la defensora proposa agilitzar la recuperació dels habitatges infrautilitzats. 
També opina que s’ha d’ampliar la coordinació entre els serveis socials i els d’habitatge social 
per millorar l’eficiència dels recursos d’allotjament i de prestacions econòmiques bàsiques i que 
cal elaborar un cens que integri el parc d'habitatges destinats a polítiques socials.  
   

Infrahabitatge  
A Barcelona encara hi ha 
persones que viuen en espais 
humiliants. Especialment a 
Ciutat Vella continuen havent-
hi habitatges degradats en els 
quals les persones malviuen. 
Viure en habitatges insalubres, 
amb goteres, esquerdes, 
humitats, amb balcons i 
finestres trencades, amb una 
accessibilitat impròpia i sense 
ascensor,  suposa no tenir un 
habitatge digne. La forma de 
mantenir en bon estat de 
conservació el parc de 

habitatges és mitjançant la inspecció, la rehabilitació o la reparació puntual. L’incompliment 
reiterat dels requeriments per conservar en bon estat els edificis hauria de comportar una 
resposta municipal enèrgica. El propietari té el deure legal de mantenir en bon estat la seva 
propietat i l’obligació esdevé d’un mandat imperatiu. La síndica recomana a l’Ajuntament que 
continuï apostant fermament per la rehabilitació i prioritzi els edificis envellits i 



	  

degradats i incrementi els controls per evitar la manca de conservació dels habitatges. 
També suggereix que les subvencions per a la rehabilitació siguin clares per als sol·licitants i 
que el procediment es tramiti amb celeritat per evitar la lentitud en els pagaments.  
   
Situacions d’emergència social i col·lectius 
amb necessitats especials  
La síndica recomana que les situacions 
d’emergència siguin tractades com a tals i no com 
a fórmules estables per obtenir i mantenir un 
habitatge permanent i, per això, demana al 
consistori que reguli les condicions de necessitat i 
disponibilitat. També considera que les situacions 
de persones en risc d’exclusió social siguin 
tractades des de serveis socials i es prevegi el pas 
a habitatges de lloguer social en aquelles 
situacions que prèviament hagin estat acreditades 
per un informe social. A aquest efecte, s’ha 
d’assignar una dotació suficient de pisos 
d’inclusió social en règim prestacional de 
serveis de residència d’estada temporal. 
   
Damnificats dels crèdits hipotecaris  
Els damnificats pels crèdits hipotecaris és un altre 
col·lectiu al qual les administracions hauran de 
donar resposta pel que fa a l’habitatge. Es tracta d’un grup cada cop més nombrós de persones 
que en general de bona fe i per ignorància van dipositar la seva confiança en ofertes creditícies 
d’entitats bancàries. Es podrà dir que se sotmetien voluntàriament a un negoci jurídic privat, 
però en aquest negoci la vigilància pública preventiva no va ser eficaç i les entitats bancàries 
van ser poc rigoroses en la valoració del risc de la solvència d’aquestes persones. 
   
Es tracta de situacions d’injustícia notòria emparades per la legislació positiva. Hi ha iniciatives 
per esmenar-la en un futur, com per exemple la Iniciativa Legislativa Popular de Proposició de 
llei reguladora de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i del lloguer social, 
impulsada per diverses entitats cíviques.  
   
Des del Govern municipal no es pot anar molt més enllà en les propostes de futur sobre la 
legislació i el crèdit hipotecari, però cal que l’Ajuntament es plantegi a fons la situació 
actual i futura de les persones i famílies que perden l’habitatge familiar i no tenen 
capacitat adquisitiva per aconseguir-ne un altre, perquè això passa a ser una obligació de 
l’Ajuntament i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.  
   
La defensora creu que l’Ajuntament ha estat sensible amb el problema d’aquest col·lectiu. 
S’han posat en marxa diferents iniciatives. La darrera ha estat una mesura de govern per poder 
atendre els desnonaments. La síndica està d’acord amb les mesures anunciades però demana 
concreció. Entre altres qüestions, proposa estudiar la demanda efectiva d’habitatges 
d’emergència per acollir aquestes situacions i programar els recursos suficients per a atendre-



	  

la. També creu que cal anticipar-se al risc de desnonament informant i orientant d’ofici les 
famílies conegudes pels centres de serveis socials que estiguin en risc d’exclusió 
residencial i oferir un allotjament alternatiu en règim assistencial i transitori. 
  

 

 

3. CIRCULACIÓ I TRANSPORT  PÚBLIC   

La síndica ha rebut 215 queixes al llarg del 2011 sobre circulació i transport públic, de les quals 
145 corresponent a circulació i vehicles de motor i 70 a temes relacionats amb el transport 
públic. L’increment del nombre de queixes respecte al 2010 ha estat del 57 %.  
 
Les principals denúncies fan referència a problemes d’estacionament, àrea verda, l’incivisme 
d’alguns ciclistes i a la tramitació de la targeta rosa. De totes maneres, la dada que més crida 
l’atenció és que entorn de la meitat de les reclamacions són per multes de trànsit o del 
transport públic. Sobre els expedients tancats el 2011 relatius a multes, 43 en total, es té 
constància que un 42 % dels casos han estat revisats i rectificats. 
	  
Una gran part de les queixes sobre circulació i estacionament de vehicles de motor tenen a 
veure amb sancions de trànsit. En més del 75 % dels casos, les queixes estan motivades pel 
desacord dels ciutadans amb algun dels aspectes relacionats amb el procediment sancionador. 
Molts dels conductors reconeixen haver comès la infracció, però expressen el seu malestar 
perquè la primera notícia de la multa és l’avís de constrenyiment de l’Institut Municipal 
d’Hisenda.  



	  

La síndica recomana millorar les tasques d’informació i orientació específica dels temes de 
procediment sancionador i accions de defensa a les oficines d’atenció al ciutadà i revisar els 
protocols d’actuació en la fase de notificació de les denúncies i de les sancions, per tal de 
garantir que l’adreça que hi figura és correcta, i que l’acte de notificació arribi a coneixement de 
l’interessat. També se suggereix promoure la realització d’activitats substitutòries del pagament 
de la sanció dinerària en determinats casos. 

Cada any es generen greuges en un bon nombre de ciutadans que han recórrer les sancions 
que creuen injustificades i clarament impugnables. Sovint, les disfuncions en la fase de 
notificació generen complicacions importants per defensar els seus drets per part dels 
interessats, i també errors en les bases de dades en les quals es registren els canvis de titular 
dels vehicles. Les repercussions d’aquestes disfuncions són especialment greus en el cas dels 
treballadors autònoms, atès que l’embargament comporta la impossibilitat d’accedir a 
subvencions amb càrrec a fons públics. 
 
Un altre nombre important de reclamacions fa referència al desacord amb les sancions 
imposades per estacionar a l’àrea verda i, en la major part d’aquests casos, el motiu és no 
disposar del distintiu de resident en un lloc visible del vehicle. En ocasions, l’aparcament 
indegut ha anat acompanyat de la retirada del vehicle per part de la grua municipal, amb la 
consegüent obligació d’abonar la taxa i els dies d’estada al dipòsit municipal. La síndica ha 
supervisat casos en què la retirada del vehicle s’ha produït amb una senyalització deficient o 
s’ha efectuat sense que s’hagi avisat amb suficient anticipació, per exemple, de la celebració 
d’una activitat esportiva o d’una actuació sobre l’arbrat. Segons la síndica, es podrien estar 
donant casos en què es fa un ús innecessari de la grua.  
  
La síndica de greuges ha rebut, l’any 2011, consultes referents a la possibilitat de substituir 
per alguna activitat compensatòria el pagament dinerari de la sanció imposada per una 
infracció de trànsit. De fet, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, aprovada l’any 
1998, preveu aquesta possibilitat en l’article 74. La síndica creu que actualment hi ha molts 
ciutadans que es troben en una situació econòmica precària i que se’n podrien 
beneficiar, però també és important l’efecte pedagògic que té sobre els infractors que s’hi 
acullin el fet de participar en treballs per a la comunitat o assistir a sessions d’educació viària. 
Aquesta mesura, per exemple, es podria aplicar als ciclistes. 
 
Pel que fa a la mobilitat i al transport públic de viatgers, la síndica ha notat aquest any un 
important creixement de queixes relacionades amb el cobrament de la penalització arran de les 
campanyes de control del frau per part de TMB. S’han rebut 18 queixes, el triple que en    
l’exercici anterior (5). 
 
Alguns usuaris s’han queixat que no se’ls va informar que tenien la possibilitat de gaudir d’un 
descompte del 50 % si pagaven immediatament. També ha supervisat casos de persones que 
reben amb desconcert la desestimació de les seves al·legacions perquè de la informació que 
se’ls dóna als Punts de TMB entenen que, si es tracta d’un error o no hi havia voluntat de frau, 
és probable que s’anul·li la multa. 
 



	  

A totes les persones que han presentat una queixa se les ha informat que TMB penalitza l’ús 
incorrecte del títol de transport i no la intencionalitat o no de cometre un frau, i la síndica només 
ha supervisat aquells casos en què hi havia motius suficients per considerar que el cobrament 
era injust perquè el que constava en la denúncia no es corresponia amb els fets. 
 
La síndica considera que, davant l’evidència que ha augmentat el frau, i atesa la necessitat que 
els usuaris contribueixin als costos del servei, TMB posi en marxa una sèrie de mesures per 
tractar el problema amb rigor. No obstant això, és necessari que a l’hora d’aplicar la norma es 
garanteixi el dret dels ciutadans a la seva defensa legítima. Una difusió clara i concisa de la 
normativa dels drets i deures dels usuaris del transport pot contribuir a l’eficàcia i 
transparència del servei públic en l’atenció a les reclamacions. 
  
L’ús de la bicicleta 
La síndica ha rebut, al llarg del 2011, 17 queixes sobre l’ús de la bicicleta i el servei Bicing (que 
es troben incloses dins la setantena de reclamacions sobre mobilitat i transport públic). En 
aquest àmbit, algunes de les denúncies fan referència a la circulació de bicicletes per les 
voreres i al fet de no obeir els semàfors als passos de vianants. A diferència d’anys anteriors, 
les queixes del Bicing van a la baixa. Tot i això, la síndica alerta els responsables municipals 
que es resolguin els càrrecs econòmics indeguts i es doni resposta a les peticions de 
responsabilitat patrimonial  presentades per persones que han patit accidents amb danys físics. 

L’oficina de la defensora del ciutadà creu que les queixes són un reflex del ràpid creixement de 
l’ús de la bicicleta a la ciutat. Un estudi elaborat per la Sindicatura ha conclòs que la 
implantació de la bicicleta, tot i els més de 100.000 desplaçaments diaris, és lluny de ser una 

realitat consolidada. La ciutat no 
compta amb una xarxa viària 
sòlida i contínua i el Bicing es 
va posar en marxa d’una 
manera precipitada. La síndica 
creu que en els darrers anys 
l’Ajuntament no ha fet un esforç 
real per millorar les 
infraestructures viàries. Tampoc 
no s’han posat els mitjans 
necessaris per resoldre els 
conflictes habituals entre 
ciclistes i vianants per la 
invasió de les voreres per part 
dels primers.  

 
Entre les recomanacions que la síndica fa al consistori destaca apostar decididament per 
l’impuls de la bicicleta i dotar-la d’un protagonisme real. Això passa per establir un pla 
d’infraestructures per a la bicicleta, amb actuacions temporalitzades, reduir l’espai destinat 
als vehicles de motor, revisar i modificar la xarxa de carrils bici per reforçar la seguretat dels 
usuaris de la bicicleta i evitar els conflictes amb els vianants. 



	  

També s’aconsella senyalitzar o diferenciar els carrils ubicats a les voreres, implantar carrils 
bici a la xarxa bàsica, pacificar el trànsit en tota la xarxa secundària, crear una xarxa contínua 
que permeti desplaçaments segurs utilitzant els carrils bici i les zones 30, i revisar les fases 
semafòriques per tal de compatibilitzar el trànsit de vehicles de motor amb el de bicicletes.  
 
Finalment, la defensora creu que la Guàrdia Urbana ha d’efectuar un major control de les 
infraccions dels ciclistes, ha d’impulsar campanyes d’educació viària i ha d’informar de 
l’Ordenança que regula l’ús de la bicicleta. També cal potenciar el registre de bicicletes com a 
mesura d’identificació dels vehicles i per evitar robatoris, incentivar que els ciclistes disposin 
d’una pòlissa d’assegurança i incrementar el nombre d’estacionaments a la via pública. 

 
4. MEDI AMBIENT 
 
a) Contaminació acústica 
Al llarg del 2011, la síndica ha tramitat 104 reclamacions referents al medi ambient. La xifra no 
varia en excés la del 2010, amb una lleugera tendència a l’alça, però crida l’atenció que la 
meitat de les denúncies fan referència a la contaminació acústica. 
 
En aquest àmbit, ja fa anys que l’Ajuntament de Barcelona ha endegat accions preventives i 
correctores, però la Sindicatura considera que no són suficients per garantir el respecte dels 
drets de les persones afectades i que sovint se senten desemparades per les autoritats 
administratives locals. Aquest és el cas per exemple de la nova Ordenança del medi ambient 
de Barcelona del 25 de febrer de 2011. La defensora sosté que, perquè les disposicions 
contingudes en aquesta norma i en les de rang superior siguin efectives, cal que l’acció 
inspectora atribuïda als districtes municipals i a la Guàrdia Urbana sigui desenvolupada amb 
criteris rigorosos i sistemàtics, d’una manera integrada amb la concessió de les llicències 
corresponents a cada cas, i que els instruments tecnològics i juridicoadministratius siguin 
suficients i adequats.  
 
Bona part de les denúncies per soroll fan referència als problemes ocasionats a l’entrada 
i sortida dels locals d’oci nocturn i al soroll per incivisme i consum d’alcohol al carrer. Al 
Triangle lúdic del Poblenou i en algunes places del nucli antic de Gràcia, per exemple, 
aquestes desagradables situacions perduren des de fa temps.  
 
La síndica considera que l’Ajuntament compta amb els instruments necessaris i suficients per 
posar fi als incompliments amb resolució. En diverses d’aquestes queixes queda en evidència, 
però, que el temps transcorregut ha estat excessiu, o que l’actuació municipal no ha estat prou 
resolutiva. Això comporta la indefensió dels ciutadans afectats i suposa un greuge comparatiu 
que afecta els titulars d’activitats similars a les denunciades però que inverteixen els esforços i 
els diners necessaris per complir la normativa. 
 



	  

 
 
 
Un dels suggeriments més importants de la defensora en l’àmbit de la contaminació acústica és 
que l’Ajuntament introdueixi en les ordenances municipals els principi de qui contamina 
paga i prioritzi l’abordatge efectiu dels problemes generats per l’acumulació en l’espai 
públic de persones que actuen amb incivisme a les zones on hi ha locals d’oci nocturn o als 
carrers o places de la ciutat on es produeixen elevades concentracions de grups per consumir 
alcohol. La síndica demana a l’Ajuntament que impulsi l’eradicació definitiva d’aquestes 
indesitjables situacions, que en determinades zones fa anys que es perllonguen.  
 
En la mateixa línia, la síndica ha fet arribar a l’Ajuntament la proposta de revisar les polítiques 
d’horaris de les sales de festa i concerts i fer-les compatibles amb el transport públic per 
evitar aglomeracions sorolloses al carrer a la matinada. 
 
Altres queixes per contaminació acústica tenen a veure amb el sentiment de desemparament i 
d’inacció municipal en casos en què alguns veïns impedien el descans nocturn d’altres per les 
seves conductes sorolloses o per l’ús d’aparells electrodomèstics o d’equips electromecànics 
d’impulsió o de pressurització de l’aigua de l’habitatge en horari nocturn. Tant uns casos com 
els altres estan regulats en l’Ordenança del medi ambient de Barcelona però, no obstant això, 
la resposta municipal explícita o tàcita ha estat considerar que són conflictes entre veïns. 
     
Un altre factor que durant l’any 2011 ha emergit com a important per les repercussions 
negatives sobre la qualitat de vida de les persones afectades és la instal·lació i acumulació 
de maquinària de climatització i de ventilació als interiors d’illes de cases. Aquesta 
maquinària pertany moltes vegades a restaurants, bars, oficines, hotels i supermercats. Bastant 
sovint, aquestes instal·lacions no s’ajusten a les llicències concedides o, fins i tot han estat 
muntades sense llicència. L’Ordenança del medi ambient de Barcelona inclou els interiors 



	  

d’illes de cases entre les zones d’alta sensibilitat acústica, i fins i tot com a possibles zones 
d’especial protecció de la qualitat acústica. 
 
Les recomanacions de la síndica són que s’actuï amb diligència quan els ciutadans exposen 
problemes generats per activitats sotmeses a llicència municipal i que afecten habitatges de la 
mateixa finca o de finques veïnes. El mateix es demana en els casos reiterats de denúncies en 
què els ciutadans exposen queixes per afectacions, de vegades greus, del dret al descans en 
el propi habitatge com a resultat de l’activitat de bars o de tallers, sense que les denúncies 
davant el districte corresponent o davant la Guàrdia Urbana hagin posat fi al problema. 
 
La defensora també proposa revisar els protocols d’atenció de les denúncies provocades per 
l’incompliment de l’Ordenança del medi ambient per part de les persones que produeixen 
sorolls excessius en horari nocturn, sigui per l’ús d’aparells electrodomèstics sorollosos, per 
activitats domèstiques o per conductes incompatibles amb el legítim descans nocturn dels 
veïns. Segons la síndica, no és admissible considerar que són únicament conflictes de 
convivència entre el veïnat de la mateixa finca.  
 
 

 
 
b) Neteja 
La majoria de queixes per neteja, 21 en total, fan referència a la recollida nocturna de residus i 
posen en evidència que cal que els responsables municipals s’esforcin per millorar-ne alguns 
aspectes.  
   



	  

En el decurs de l’any 2011, s’han dut a terme estudis i proves pilot per identificar i corregir 
aquells vehicles i sistemes de recollida nocturna que generaven nivells de soroll més elevats. 
La Sindicatura valora aquest avenç, així com algunes modificacions introduïdes en els itineraris 
dels vehicles en alguna d’aquestes zones per evitar que els problemes de soroll recaiguin 
sempre en els mateixos veïns. No obstant això, queden encara pendents de definir i millorar els 
contenidors emprats en la recollida de residus amb vehicles de càrrega bilateral i posterior. 
Segons la informació proporcionada pels serveis municipals, les proves pilot efectuades no han 
donat resultats prou satisfactoris.  
   
Un aspecte que la síndica considera indispensable per reduir els problemes i les 
molèsties provocades per la recollida nocturna dels residus domiciliaris és la necessària 
coresponsabilització dels ciutadans i dels titulars de determinades activitats comercials 
per tal de reduir els residus generats, amb la finalitat d’evitar sorolls excessius en horari 
nocturn i per tal d’evitar que es dipositin residus en contenidors diferents dels reservats 
específicament. És també responsabilitat dels ciutadans estar disposat a caminar unes 
desenes de metres més per arribar a un contenidor si això permet reduir-ne el nombre i la 
freqüència de pas dels vehicles de recollida.  
   
Els suggeriments de la síndica fan especial èmfasi en la necessitat de fer un seguiment del 
grau d’emplenament dels contenidors i anar-ne reduint el nombre sempre que sigui possible. 
També es proposa canviar periòdicament els itineraris o els horaris dels camions de recollida 
perquè es puguin distribuir els impactes negatius i fer una campanya per intensificar la 
coresponsabilització dels ciutadans i els titulars de comerços i restauració en la necessitat de 
reduir els residus produïts amb l’objectiu de disminuir el nombre de contenidors i la freqüència 
de buidat d’aquests. Això també es podria assolir separant una mica més el nombre de 
contenidors. 
 
c) Parcs i jardins  
Bona part de les queixes, 7 en total, s’han centrat en els problemes ocasionats per les 
deposicions de gossos en els espais públics, especialment als parcs i les voreres. 
 
La síndica aprova les mesures endegades per l’Ajuntament, com la recent campanya 
informativa, i les accions de reforç de la Guàrdia Urbana, que sobretot incidirà en les 
defecacions dels gossos no recollides. De totes maneres, i per tal de millorar la convivència i 
l’entorn de tots els barcelonins, Vilà recomana a l’Ajuntament que tingui una especial cura per 
garantir la neteja en els espais públics i que l’estada dels animals als parcs i llocs 
públics s’ajusti a les normatives. 

Amb tot, la defensora considera que cal revisar l’ordenança perquè les multes siguin 
ponderades als perjudicis causats i a les circumstàncies personals concurrents. Vilà es 
refereix, per exemple, a les sancions d’uns 600 euros imposades als voluntaris del Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC), que es troba a la carretera de l’Arrabassada, per 
passejar els gossos sense morrió o deslligats i per no recollir els excrements dels animals al 
Parc de Collserola. La síndica va recomanar a mitjans de l’any passat a l’Ajuntament que 
revisés i reduís al mínim els imports imposats i que tingués en compte la tasca social 
desinteressada que fan els voluntaris.  



	  

5. EDUCACIÓ, CULTURA, LLEURE I ESPORT  
 
L’article 21 de l’Estatut d’autonomia estableix que totes les persones tenen dret a una educació 
de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. Així mateix, expressa que els poders públics 
han de garantir la qualitat del sistema d’ensenyament i han d’impulsar la formació humana, 
científica i tècnica de l’alumnat basada en els valors socials d’igualtat, solidaritat, llibertat, 
pluralisme, responsabilitat cívica i d’altres que fonamentin la convivència democràtica. L’Estatut 
estableix la competència local en la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la 
participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal.   
 
En l’àmbit d’educació, cultura, lleure i esport s’han rebut 88 queixes, de les quals 61 fan 
referència a l’àmbit d’educació infantil, primària i secundària. L’increment respecte al 2010 és 
de prop del 200%. La raó d’aquest augment és l’elevat nombre de queixes (24) presentades 
per les famílies afectades per la no-construcció de tres escoles bressol als barris de Gràcia i 
Navas. La síndica va donar la raó a les famílies i  va recomanar a l’Ajuntament que bonifiqués a 
les famílies el proper curs pel greuge causat. També s’han tramitat queixes motivades per les 
falsedats en l’acreditació del domicili durant el procés de preinscripció escolar, per la 
disconformitat amb els criteris que regeixen el barem en les sol·licituds de matriculació i sobre 
els espais lúdics que funcionen com a escoles bressol.  
 
De totes maneres, potser  un dels temes més importants que la Sindicatura ha tractat al llarg 
del 2011 ha estat l’anàlisi del Decret de matriculació que ara està vigent i la tramesa a l’Institut 
Municipal d’Educació d’una sèrie de propostes de millora per garantir l’equitat i l’objectivitat en 
el procés d’assignació de centre escolar, amb l’objectiu que puguin ser tingudes en compte en 
el moment en què s’elabori el pròxim decret. 
 
Les recomanacions que s’han fet arribar a l’Institut Municipal d’Educació són la conveniència 
de mantenir les àrees territorials per garantir el criteri prioritari de proximitat i la 
necessitat que el marc normatiu que regula la preinscripció sigui més explícit i permeti detectar 
amb agilitat i rapidesa els possibles fraus en l’acreditació del domicili.  

 

6.  BONA ADMINISTRACIÓ 
 
a) Atenció al públic i participació ciutadana 
Les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) són la porta d’entrada de l’Administració local i 
compleixen una funció molt important d’atenció i informació al ciutadà sobre els serveis i tràmits 
municipals, per això han d’estar al servei de la ciutadania i l’Ajuntament ha de garantir-ne la 
qualitat. La síndica ha rebut en aquest àmbit cinc vegades més de queixes (70) que el 2010. 
Les denúncies rebudes indiquen que la relació de l’Administració amb la ciutadania hauria de 
millorar per evitar situacions d’indefensió com les que es produeixen quan un ciutadà s’ha 
d’esperar per enregistrar un document, no pot ser atès en l’horari establert o no hi ha una 
transcripció literal de les causes per les quals havia sol·licitat l’actuació dels serveis d’inspecció 
municipals. 



	  

Per altra banda, i pel que respecte a l’atenció al ciutadà en línia (sistema IRIS), que va posar en 
marxa l’Ajuntament l’any 2005, hem de continuar insistint en el fet que la rapidesa de la 
resposta no té cap valor si no va acompanyada de l’eficàcia de l’actuació dels serveis 
municipals per resoldre el problema que planteja l’interessat. Les respostes que s’han analitzat 
continuen sent estereotipades i no responen a la demanda que realitza el ciutadà. La manca 
d’eficiència en l’atenció o unes respostes que no vagin acompanyades de la motivació 
necessària trenquen la confiança de la ciutadania respecte a l’actuació de l’Administració. 

 

 
 
En aquest sentit, la síndica recomana que es garanteixi una atenció de qualitat a les OAC, que 
en els registres informatitzats de denúncies als serveis d’inspecció es faci constar d’una 
manera fidedigna la demanda de l’interessat i insisteix en la necessitat que les respostes en 
línia responguin a la demanda del ciutadà. 
 
b) Procediment administratiu 
En l’àmbit del procediment administratiu, la gestió de servei públics i la responsabilitat 
patrimonial, la defensora dels barcelonins ha rebut 37 queixes, aproximadament la meitat que 
el 2010, quan se’n van rebre 63. L’explicació és que aquest any, en algunes de les queixes 
rebudes, en la tramitació s’ha prioritzat la temàtica en lloc del procediment, és a dir el fons per 
sobre de la forma.  
 
El dret a bona Administració suposa el dret a tenir una Administració eficaç, equitativa i 
objectiva, que fa un bon ús dels recursos econòmics i personals de què disposa, conscient que 
són recursos públics i que, per tant, són de tots els ciutadans, i que la seva gestió exigeix un 
rigor màxim. Això es fa especialment evident en matèria sancionadora, per la incidència 



	  

que té quant a la limitació de l’esfera del ciutadà. Sobretot és aquí on l’Ajuntament ha 
d’evitar l’ús sistemàtic i abusiu de la presumpció de veracitat. 
 
La síndica recomana convertir en un principi general el deure dels agents de l’autoritat 
d’aportar tots els elements probatoris possibles sobre el fet denunciat, elaborar un codi 
de bones pràctiques que permeti la correcta aplicació de la normativa administrativa i l’eficàcia i 
eficiència dels serveis. També se suggereix ordenar la plantilla municipal en funció de les 
càrregues de treball reals i aconseguir una actuació administrativa més eficient. 
 
L’Administració té influència en el mercat laboral a través de la contractació de serveis. Aquesta 
influència ha de servir per traslladar determinades exigències socials a l’àmbit privat. L’Estatut 
d’autonomia imposa a les administracions públiques el deure de garantir el principi d’igualtat 
d’oportunitat entre homes i dones. Aquesta exigència s’estén també a altres col·lectius socials 
laboralment desafavorits o a la promoció de la sostenibilitat ambiental. 
 
Per aquest motiu, la síndica considera que els òrgans de contractació municipal haurien de 
garantir la transparència, l’objectivitat, la concurrència i la igualtat de tracte en el marc de la 
contractació i aplicar clàusules a favor de la igualtat de gènere en la contractació municipal. 
 

      Pel que fa als expedients de responsabilitat patrimonial, i a l’efecte de corregir les irregularitats 
detectades, la síndica considera que els procediments s’haurien de resoldre tenint en compte 
les exigències de la responsabilitat objectiva i sense donar un excés de rellevància als 
dictàmens de les companyies asseguradores, s’haurien d’implantar mecanismes per evitar 
demores irracionals i desproveïdes de justificació en l’adopció de resolucions administratives i 
s’haurien d’impulsar d’ofici els expedients de responsabilitat patrimonial quan es tingui 
coneixement d’una lesió a un particular com a conseqüència del funcionament de 
l’Ajuntament. 

 
     c) Activitat econòmica i llicència d’activitat 

La importància de l’activació econòmica de la ciutat es fa palesa en l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que recull, com a principi rector, la necessitat d’afavorir el desenvolupament de 
l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor, tenint en compte la responsabilitat social de 
l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència. Ara, també els ciutadans de la 
Unió Europea poden iniciar una activitat a Catalunya en igualtat de condicions i requisits que 
els nacionals. Això és possible des de la transposició de la normativa europea a la legislació 
catalana en matèria d’activitat econòmica.  La incorporació de la normativa europea  va posar 
de manifest que calia canviar la mentalitat i facilitar i simplificar la concessió d’autoritzacions 
per a l’exercici d’activitats econòmiques, deixant lluny l’alt nivell d’intervencionisme 
administratiu que regia en aquest tipus de procediments, però sense deixar de controlar i 
cobrar les llicències d’obres. 
 
En aquest sentit, la síndica recomana elaborar un programa de simplificació administrativa i 
que es redueixin les traves injustificades i desproporcionades en la tramitació de llicències i 
autoritzacions per a l’exercici d’activitats econòmiques. 
  



	  

Al llarg del 2011, la defensora ha rebut un terç menys de queixes sobre l’activitat econòmica 
que en l’exercici anterior, 66 enfront de les 90 del 2010. L’explicació podria ser un descens de 
l’activitat a causa de la crisi. Es creu que es tramiten menys llicències d’activitat, se’n deneguen 
menys i això és probable que hagi repercutit en un descens del nombre de queixes a Vilà.    
 
 

 
 

7. SEGURETAT CIUTADANA I GUÀRDIA URBANA 

Al llarg del 2011, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut 60 queixes referents a 
temes relacionats amb la Guàrdia Urbana, el cos de policia que pot supervisar. Això suposa un 
increment del 53,8 % respecte al 2010, tot i que en molts casos les reclamacions s’han resolt 
amb un assessorament tecnicojurídic i no ha estat necessària una resolució signada per la 
síndica amb recomanacions a l’Ajuntament. Els motius de denúncia més habituals són per la 
manca d’actuació efectiva dels agents per conductes incíviques a la via pública i per robatoris 
al carrer, al transport públic i als domicilis. Alguns ciutadans també s’han queixat per l’actitud i 
el comportament de diferents agents de paisà, perquè la Guàrdia Urbana no vetlla 
suficientment pel compliment de les normes i per estar en desacord amb el límit d’edat per 
accedir al cos. 

L’any 2010 es van rebre reiterades queixes per la presència insuficient de la Guàrdia Urbana al 
carrer. La síndica va sol·licitar a l’Ajuntament que augmentés la presència efectiva d’agents de 



	  

la Guàrdia Urbana a la via pública. Durant el 2011, s’ha incrementat la presència de la policia 
local al carrer, especialment al centre de Barcelona i sobretot a Ciutat Vella i al Raval. No 
obstant això, s’ha constatat que manca presència de la Guàrdia Urbana en altres barris de 
Barcelona. La defensora creu que la societat continua percebent un cert clima d’inseguretat i 
demana polítiques de protecció adequades que garanteixin l’ordre. 

D’altra banda, la síndica considera que l’ocupació d’edificis deshabitats per grups de 
persones que realitzen activitats sense llicència ni control municipal requereix una 
especial atenció municipal per prevenir riscos. Reiteradament apareixen aquests problemes 
i els veïns acostumen a lamentar la inactivitat de les autoritats i no entenen l’aparent tolerància 
municipal al soroll, l’accés a begudes alcohòliques, la sostracció del fluid elèctric o un ús 
impropi de la via pública.  

Les càrregues del 27-M  
L’ocupació de la plaça de Catalunya per part del Moviment 15-M, el posterior desallotjament i 
l’actuació de la policia mereix una menció especial en el capítol policial. 
 
La síndica considera que els poders públics han de garantir l’exercici del dret fonamental de 
reunió i de manifestació. La ciutadania té el dret a reunir-se i a manifestar-se lliurement. És un 
dret imprescindible en un Estat democràtic i de dret.  
 
En una actuació d’ofici sobre l’ocupació de la plaça de Catalunya per part del 15-M, Maria 
Assumpció Vilà ha conclòs que els poders públics no van gestionar l’ocupació de l’espai 
públic adequadament. Tot i que la Guàrdia Urbana quasi no va intervenir en les càrregues 
policials, la síndica considera que la imatge d’un agent de la Guàrdia Urbana arrossegant pels 
cabells una noia va ser indigna.  
 
Les recomanacions de la síndica són que els poders públics han de garantir l’exercici 
del dret fonamental de reunió i de manifestació i que l’actuació de la Guàrdia Urbana 
sempre ha de ser proporcional. També se suggereix que la Guàrdia Urbana tingui sempre un 
comportament correcte i exemplar amb independència que la persona hagi comès alguna 
infracció, que  els vehicles policials circulin adequadament, llevat dels casos justificats, i que els 
agents vagin sempre amb la identificació ben visible.  
 

 
8. URBANISME I CIUTAT  
La síndica ha rebut 53 queixes que tracten sobre el planejament, la gestió i la disciplina 
urbanística i que representen el 73 % del total de reclamacions en l’àmbit d’urbanisme i ciutat. 
Les denúncies més habituals són per obres il·legals, manca de conservació i rehabilitació 
d’edificis, retard o no-concessió dels ajuts per a obres de rehabilitació, instal·lació d’ascensors i 
manca d’execució d’ordres d’enderroc. 
 
Dels expedients revisats, se’n desprèn que la protecció urbanística i la disciplina urbanística no 
interessen prou i que per fer complir la legalitat cal voluntat política. La síndica insisteix en la 
necessitat que l’Ajuntament obligui els propietaris a mantenir els edificis en bon estat. Tampoc 



	  

no es poden perpetuar en el temps els procediments per obres il·legals. I adverteix de la 
necessitat que el consistori reaccioni quan avisa de situacions de perill en l’àmbit urbanístic 
perquè, si no es rectifica, es posen en risc vides humanes. La síndica recorda que en anys 
anteriors ja va alertar del mal estat de l’edifici de la Barceloneta que es va incendiar ara fa un 
any, amb diversos ferits, i de la finca on l’últim trimestre del 2011 es va esfondrar una paret 
mitgera al Raval. Tot i les recomanacions fetes, els problemes no es van solucionar. 
  
 

 
 
 
9. ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT 
 
a) Ús i manteniment de l’espai públic 
L’ús i el manteniment de l’espai públic ha generat, el 2011, 47 denúncies a la síndica per part 
dels ciutadans, un 17,5 % més que el 2010. Aproximadament una tercera part de les queixes 
fan referència a les molèsties que generen diversos grups que ocupen l’espai públic. 
Generalment la seva presència va associada al consum d’alcohol o de substàncies 
estupefaents o bé a la indigència. Els veïns es queixen de problemes de convivència, soroll, 
brutícia i aldarulls. 
 
Un nombre menor de queixes són per la manca de control de la normativa en relació amb les 
terrasses dels bars i restaurants, i l’existència de criteris força dispars segons els districtes. En 
aquest sentit, la síndica ha recomanat a l’Ajuntament que s’intensifiquin i s’acabin els treballs 
per tal d’homogeneïtzar els criteris de concessió i inspecció de terrasses, i que es vetlli perquè 
tant la regulació com la seva aplicació compleixin els principis de legalitat, objectivitat i 
concurrència que han de regir la intervenció municipal.   
 
Alguns ciutadans també s’han queixat per les sancions imposades per enganxar cartells o 
deixar publicitat als vidres d’un vehicle i pels desajustos i les irregularitats en la imputació dels 
fets. Bona part d’aquestes actuacions encara es troben en fase de tramitació. 



	  

b) Accessibilitat i mobilitat personal 
L’Ajuntament de Barcelona ha estat pioner a portar a terme polítiques per avançar cap a la 
integració plena de les persones amb discapacitat a la societat. Des de l’any 2007, tota la xarxa 
d’autobusos està adaptada i actualment el 83,5 % de les estacions de metro de TMB disposen 
d’ascensor i d’entrada accessible. Tot i això, encara hi ha moltes coses per millorar, com la 
manca d’adaptació d’algunes parades del transport públic i la inseguretat dels illots intermedis 
al mig de les calçades per a les persones amb discapacitat visual. La ciutat ha de continuar 
treballant perquè l’accessibilitat sigui universal i evitar que es tornin a reproduir problemes ja 
detectats, com és el cas de la urbanització de la plaça Espanya i l’illot existent per travessar el 
carrer Tarragona que es troba al mateix nivell de la calçada i és un problema de seguretat per a 
les persones amb discapacitat visual perquè es desorienten. 
 
D’altra banda, la síndica creu que l’Ajuntament ha d’aplicar els principis de bona Administració 
especialment en els serveis per a persones amb discapacitat, per tal que aquestes no vegin 
postergats els seus drets. Aquest any, hem constatat que el circuit i la tramitació actuals de la 
targeta d’aparcament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda no responen als principis 
d’eficiència, simplificació i racionalitat administrativa que han d’estar presents en tot servei 
públic. Avui cap ciutadà pot entendre que el termini de lliurament d’aquest títol sigui d’uns 
quatre mesos, i que hagi de presentar una documentació que ja té l’Administració, així com 
tampoc no entén que per renovar el títol el temps d’espera sigui una altra vegada de quatre 
mesos.  
 
També s’han detectat problemes d’eficiència en el servei públic de transport especial per a 
persones amb discapacitat prèvia reserva amb taxis i microbús, un servei que popularment es 
coneix com Porta a porta.  La síndica valora l’esforç pressupostari que ha fet l’Ajuntament en 
relació amb aquest servei durant els darrers anys, però al mateix temps veu la necessitat d’una 
distribució més equitativa d’aquesta prestació. Actualment, el servei acumula un dèficit d’1’3 
milions, segons les darreres dades provisionals de març, unes 164 persones en llista d’espera 
per accedir a viatges fixos i 10.130 viatges esporàdics sense atendre per manca de pressupost. 
Alhora s’ha comprovat que quasi la meitat dels viatges s’han concentrat en l’11 % dels usuaris, 
mentre que la majoria havien vist reduït considerablement el nombre de viatges o simplement 
no hi han pogut tenir accés.  
 
Aquest servei demana, doncs, un replanteig important. En una època de recursos limitats, la 
bondat d’un servei es mesura per la seva distribució democràtica i per prioritzar alguns dels 
seus objectius, i és responsabilitat de l’Administració ajustar-se a aquests principis. El servei 
públic de transport especial ha d’arribar a cobrir les necessitats de mobilitat d’aquelles 
persones que d’altra manera no podrien tenir accés a participar en la societat i ho ha de fer 
amb criteris de justícia redistributiva. 
 
Les recomanacions de la síndica en el camp de l’accessibilitat, on ha rebut 10 queixes (un 
nombre força semblant al d’anys anteriors), van encaminades a abordar d’una manera 
immediata i global la gestió del servei públic de transport especial atenent els criteris de 
proporcionalitat, transparència, eficiència, participació ciutadana i equitat i a replantejar els 
criteris d’atorgament. També se suggereix que s’actuï amb criteris d’eficiència i celeritat en la 
gestió de la targeta d’aparcament de vehicles de persones amb discapacitat, per tal d’adequar 



	  

la seva tramitació als drets dels ciutadans. Els interessats haurien d’estar eximits de presentar 
aquelles dades o documents que ja estan en poder de l’Administració. En la renovació de les 
targetes, la intervenció hauria de ser mínima si no han variat les circumstàncies inicials, i les 
persones titulars haurien de poder decidir si volen rebre la targeta en el seu domicili i no haver 
de desplaçar-se expressament a recollir-la. 
 
 

10. IMMIGRACIÓ 
 
D’acord amb l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, 
totes les persones tenen dret 
a viure amb dignitat, 
seguretat i autonomia, lliures 
d’explotació, de 
maltractaments i de tota 
mena de discriminació, i 
tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur 
personalitat i capacitat 
personal. El 

desenvolupament de la personalitat passa per la disposició d’un allotjament digne i el dret a 
accedir al mercat laboral.  Tot això, sense oblidar que tota persona té deures envers la 
comunitat perquè és en aquesta on es desenvoluparà. 
   
Al llarg del 2011,  la síndica ha rebut 15 queixes sobre immigració, el doble que un any abans. 
Fan referència a les condicions en què es trobava un grup d’immigrants que vivia en una nau 
abandonada del Poblenou, a l’aplicació dels drets i deures dels estrangers a Espanya, a 
l’escassa atenció municipal als immigrants d’una fàbrica que es va incendiar al carrer de 
Consell de Cent, a les condicions dels allotjaments i al reagrupament familiar dels estrangers.  
 
La síndica recomana que s’estudiï la possibilitat de desenvolupar polítiques en matèria 
preventiva, d’allotjament i de formació ocupacional que donin l’oportunitat a la població 
d’immigrants de viure de forma digna i  de regularitzar la seva situació o bé de retornar als seus 
països d’origen en unes condicions acceptables. També proposa que es reforci la xarxa 
comunitària per tal que es pugui assistir la població estrangera i  alleugerir  la precarietat en 
què es troba i que s’impulsin polítiques comunes entre les diverses administracions en matèria 
de gestió dels col·lectius d’estrangers en situació irregular. 


