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ELS DRETS SOCIALS, LES MULTES I EL SOROLL 

ENCAPÇALEN LES QUEIXES A LA SÍNDICA EL 2011 
 

La defensora ha rebut 1.776 queixes al llarg del 2011, un 17 % més que en l’exercici anterior, 

mentre que el nombre de persones denunciants s’ha incrementat un 31,79 %  

 

Un 42 % dels expedients tancats sobre sancions de trànsit i de transport públic han estat 

rectificats per l’Ajuntament 

  

El dret a un habitatge digne encara és una assignatura pendent i Vilà recomana al consistori 

que posi en marxa promocions de lloguer ajustades a les rendes dels més necessitats 

 

Bona part de les denúncies per contaminació acústica fan referència als problemes generats 

per l’incivisme i el consum d’alcohol al carrer 

 

Els drets socials, les multes i el soroll encapçalen les queixes que els barcelonins han fet arribar a 

la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, al llarg del 2011. El darrer any, la 

defensora ha rebut 1.776 queixes, un 17 % més que l’any 2010, quan se’n van atendre 1.513. Del 

total de reclamacions, 706 han estat consultes i assessoraments generals, i 1.070, entre les quals 

hi ha 23 intervencions d’ofici, han necessitat de l’assessorament especialista tècnic o jurídic. 

Aquest segon àmbit inclou les actuacions més importants i complexes de la Sindicatura, ja que 

molts dels casos acaben amb una decisió signada per la síndica amb diferents recomanacions a 

l’Ajuntament. L’increment en aquest tipus d’actuacions ha estat del 30,01 % (el 2010 es van rebre 

823 queixes), mentre que el nombre de denunciants ha augmentat un 31,79 %, 2.346 persones.  

 

De les 1.070 queixes que han necessitat d’una anàlisi tècnica o jurídica, 171 fan referència als 

drets socials, amb un increment del 23 % respecte al 2010. En concret, en un any marcat per la 

crisi i les retallades, els serveis socials han generat 103 queixes en àmbits tan diferents com 

l’atenció social bàsica, l’atenció a la infància i a la família, la Llei de la dependència, les persones 

sense sostre i la prostitució, mentre que l’allotjament i l’habitatge digne han acumulat 68 denúncies. 

Segons Vilà, les queixes són un reflex de les mancances que encara hi ha en les polítiques socials 

municipals. Si bé els recursos assistencials augmenten, molts ciutadans encara no gaudeixen dels 

mínims necessaris.  

 

El principal problema en l’àmbit social és la manca d’un habitatge públic a un preu proporcional a 

les rendes. Segons Vilà, és necessari que el Consorci de l’Habitatge centri les seves promocions 
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en el lloguer assequible. Segons ha pogut comprovar l’oficina de la defensora, moltes persones 

estan renunciant a un pis social en règim de venda perquè no poden satisfer l’entrada inicial, entre 

20.000 i 40.000 euros, entorn del 20 % del cost total.  

 

La defensora entén que en temps de precarietat econòmica cal prioritzar i considera que en 

matèria d’habitatge cal desplegar una política de generació de sòl amb promocions destinades als 

col·lectius més necessitats, és a dir, la gent que pateix una exclusió social i residencial, les 

situacions d’infrahabitatge i d’emergència i els damnificats pels crèdits hipotecaris. En concret, per 

a aquest darrer grup, Vilà sosté que l’Ajuntament s’ha de plantejar a fons la situació present i futura 

de les persones que perdin l’habitatge i que no disposin de diners per fer-se càrrec d’un lloguer de 

mercat. Fins i tot, la síndica suggereix a l’Administració que s’anticipi al risc de desnonament i 

informi les famílies conegudes pels centres de serveis socials i els ofereixi un allotjament alternatiu. 

 

Un altre problema que la crisi ha fet agreujar ha estat el de les persones sense llar i, segons Vilà, 

perilla el repte marcat per les administracions d’arribar al 2015 sense persones dormint al carrer. La 

síndica pensa que és molt necessari revisar els models actuals d’atenció a les persones 

vulnerables i sense llar, i recorda que molts països s’estan plantejant la necessitat d’una revisió del 

model d’allotjament personal envers els sense sostre. La idea és tendir cada cop menys cap a 

albergs impersonals i oferir més pisos amb habitacions que possibilitin una intimitat.  

 

La síndica recomana també incrementar el nombre d’equips de professionals de carrer per fer una 

detecció i un acompanyament de les persones sense llar, no aplicar models únics i rígids de 

treballs, fer intervenir els professionals de salut mental per tractar els trastorns vinculats a 

addiccions i evitar les campanyes sancionadores cap als col·lectius en exclusió social. 

 

Denúncies de l’RMI 

La major part de les queixes rebudes relacionades amb la crisi han tingut a veure amb les 

retallades en la renda mínima d’inserció (RMI). Algunes queixes que no eren competència de Vilà 

es van derivar a la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, però es va decidir obrir una 

actuació d’ofici arran d’una queixa col·lectiva presentada per treballadors de l’Ajuntament per 

valorar com les retallades podien afectar els serveis municipals. La síndica 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.  

 

L’increment de queixes que la defensora ha viscut el 2011 no ha estat motivat, en termes generals, 

per la crisi, ja que molts dels temes afectats per les retallades, com la sanitat, són de competència 

exclusiva de la Generalitat i la síndica de Barcelona no els pot supervisar. Però Vilà creu que serà 

aquest any i els posteriors quan més s’incrementaran les queixes per manca de resposta als 

problemes d’habitatge i serveis socials. 

 

En molts casos seran els Ajuntaments els que hauran d’atendre, amb partides pressupostàries 

extraordinàries, les retallades de la Generalitat en aspectes com els menjadors socials, l’allotjament 

temporal o les beques escolars o extraescolars, i no és segur que tots els consistoris disposin de 

mitjans econòmics per fer-ho. N’és un exemple el fet que, recentment, l’Ajuntament de Barcelona 

s’ha vist obligat a cobrir amb 2,2 milions les beques menjador per al 2012. 
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En temps de crisi com l’actual, la síndica fa una crida a la defensa dels drets fonamentals, a la 

promoció dels valors socials i a un repartiment equitatiu dels recursos disponibles i els serveis 

bàsics per cercar una major justícia social, tal com defensen la Constitució i l’Estatut. 

 

Denúncies de circulació i transport públic  

Circulació i transport públic és l’àmbit en el qual més queixes ha rebut Vilà al llarg del 2011, 215 en 

total, un 57 % més que l’any anterior. Les principals denúncies fan referència a problemes 

d’estacionament, a l’àrea verda, a 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 (algunes de les quals posen un èmfasi especial en el fet que es fa un ús 

innecessari i indiscriminat de la grua) 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. 

 

Entre les diferents tipologies de queixes sobre infraccions de trànsit, destaquen les que tenen a 

veure amb el procediment sancionador. Molts conductors reconeixen haver comès la infracció però 

la primera notícia que reben de l’Ajuntament és l’avís de constrenyiment municipal. En aquest 

sentit, la síndica suggereix al consistori que millori els protocols d’actuació en la fase de notificació 

de les denúncies i de les sancions, que garanteixi que l’adreça és la correcta, i que el pagament es 

pugui substituir en alguns casos per treballs en benefici de la comunitat o l’assistència a cursos de 

seguretat viària. Aquest podria ser el cas, per exemple, dels ciclistes.   

 

Pel que fa al transport públic de viatgers, la síndica ha notat que el nombre de queixes 

relacionades amb el cobrament de la penalització arran de les campanyes de control del frau per 

part de TMB s’ha triplicat, amb 18 denúncies enfront de les 5 que es van rebre l’any 2010. 

 

Alguns usuaris s’han queixat que no se’ls va informar que podien gaudir d’un 50 % de descompte 

si pagaven immediatament. També s’han estudiat queixes sobre la desestimació d’algunes 

al·legacions quan, segons sembla, en els punts d’informació els van donar a entendre que, si no hi 

havia voluntat de frau, probablement s’acabaria anul·lant la multa. 

 

Vilà entén que TMB posi en marxa una campanya de control davant l’evidència de l’augment del 

frau però creu que s’ha de fer d’una manera rigorosa i garantint el dret dels ciutadans a la legítima 

defensa. La síndica opina que una difusió clara i concisa de la normativa dels drets i deures dels 

usuaris del transport públic pot contribuir a l’eficàcia i la transparència del servei públic en l’atenció 

a les reclamacions. 

 

Any rere any, l’ús de la bicicleta continua generant queixes dels ciutadans, tot i que la tipologia ha 

anat canviant i ara les més nombroses són per la circulació de les bicicletes a les voreres i pel fet 

de no obeir els semàfors als passos de vianants. Amb tot, es continuen rebent algunes 

reclamacions relacionades amb el servei Bicing, sobretot per cobraments indeguts del servei i de 

responsabilitat patrimonial per accidents causats. 

 

Fruit de l’ús cada cop més extensiu de la bicicleta a la ciutat, amb més de 100.000 desplaçaments 

diaris, la síndica va decidir obrir, a mitjans de l’any 2011, un exhaustiu estudi sobre l’ús de la 

bicicleta a Barcelona. Aquest estudi posa en relleu que la bicicleta és lluny de ser una realitat 

consolidada, que la ciutat no compta amb una xarxa viària sòlida i que el Bicing es va posar en 

marxa l’any 2007 d’una manera precipitada. Entre les recomanacions que la defensora ha fet 

arribar al consistori, hi figuren les d’establir un pla d’infraestructures per a la bicicleta, implantar 
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carrils bici a la xarxa bàsica i exercir un major control de l’incivisme d’alguns ciclistes a les voreres. 

També veu amb bons ulls que l’Ajuntament faci una auditoria dels carrils bici, tal com va anunciar.  

 

El problemes entorn del medi ambient han generat 104 queixes. El nombre de queixes no varia en 

excés del de l’any 2010, però destaca, a diferència d’exercicis anteriors, que la meitat són per 

contaminació acústica. Bona part de les denúncies fan referència als problemes ocasionats a 

l’entrada i la sortida dels locals d’oci nocturn i al soroll per incivisme i consum d’alcohol al carrer. Al 

Triangle lúdic del Poblenou i en diferents places de Gràcia, per exemple, aquestes indesitjables 

situacions perduren des de fa temps. 

 

Les recomanacions de la defensora van encaminades al fet que l’Ajuntament prioritzi la solució 

d’aquests problemes d’incivisme i en programi l’eradicació definitiva, i a introduir en les ordenances 

municipals el principi de qui contamina paga. Una de les propostes de Vilà és que es revisin els 

horaris de les sales de festa i concerts i que es facin compatibles amb el transport públic. 

D’aquesta manera, es podria evitar la permanència de grups sorollosos al carrer.  

 

Soroll dels camions de la neteja 

Els veïns també han fet arribar a la síndica reclamacions pel soroll ocasionat pels camions de la 

neteja municipals. Tot i que s’han introduït millores en els vehicles, encara queden aspectes per 

millorar. La síndica creu que cal posar un èmfasi especial en el grau d’emplenament dels 

contenidors i anar-ne reduint el nombre sempre que sigui possible. També proposa que 

periòdicament es canviïn els itineraris i els horaris de recollida per distribuir els impactes negatius i 

que es faci una campanya entre els veïns i titulars dels negocis per reduir els residus produïts per 

tal de poder disminuir el nombre de contenidors i la freqüència de buidatge. 

 

L’ús i el manteniment de l’espai públic ha generat 47 queixes (un 17,5 % més), la majoria de les 

quals són per problemes de convivència, soroll, brutícia (la síndica recomana a l’Ajuntament que 

posi un èmfasi especial a intentar resoldre les deposicions dels gossos a la via pública) i aldarulls. 

 

Una part de les reclamacions en aquest àmbit tenen a veure amb les terrasses de bars i 

restaurants i en concret amb la manca de control per fer complir la normativa. La síndica ha fet 

arribar al consistori diferents suggeriments perquè resolgui la disparitat de criteris de la normativa 

en els diferents districtes i acabi l’homogeneïtzació de l’ordenança. Sobre aquest aspecte, Vilà veu 

amb una certa preocupació l’important increment, durant els darrers mesos, dels tancaments als 

vetlladors, que en general estan prohibits.  

 

61 queixes d’educació obligatòria 

Bona part de les queixes en l’àmbit de l’educació, la cultura, el lleure i l’esport fan referència a 

l’àmbit de l’educació obligatòria, amb 61 reclamacions de les 88 rebudes. L’increment respecte al 

2010 ha estat de prop del 200%. La raó principal d’aquest augment són les 24 reclamacions que 

van presentar les famílies afectades per la no-construcció de tres escoles bressol municipals a 

Gràcia i Navas. La síndica va donar la raó a les famílies i va suggerir al consistori que les famílies 

fossin bonificades el proper curs pel greuge causat. En l’àmbit de l’educació, també hi ha hagut 

reclamacions motivades per les falsedats en l’acreditació del domicili durant el procés de 

preinscripció escolar i per la disconformitat amb els criteris que regeixen el barem en les sol·licituds 

de matriculació. 

 

De totes maneres, un dels temes més importants que la Sindicatura ha tractat ha estat l’anàlisi del 

Decret de matriculació vigent i la tramesa a l’Institut Municipal d’Educació d’una sèrie de propostes 
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per garantir l’equitat i l’objectivitat en el procés d’assignació de centre escolar. Entre les 

recomanacions destaquen la conveniència de mantenir les àrees territorials per garantir el criteri 

prioritari de proximitat i la necessitat que el marc normatiu sigui més explícit i permeti detectar amb 

rapidesa els possibles fraus.  

 

Pel que fa a l’àmbit de la bona Administració, moltes de les queixes rebudes (70) són d’atenció al 

públic, amb cinc cop més de reclamacions que el 2010. Aquest fet posa en evidència que la relació 

de l’Administració envers la ciutadania hauria de millorar per evitar situacions d’indefensió, com les 

que es produeixen quan un ciutadà no és atès dins l’horari establert o no hi ha una transcripció 

literal de les causes per les quals havia sol·licitat l’actuació del servei d’inspecció municipal. El dret 

a una bona Administració suposa el dret a tenir una Administració eficaç, equitativa i objectiva. I 

això es fa especialment evident en matèria sancionadora. Segons la síndica, és en aquest punt on 

l’Ajuntament més ha d’evitar l’ús sistemàtic i abusiu de la presumpció de veracitat per part dels 

agents de la Guàrdia Urbana i ha de ponderar l’import de les multes. 

  

Un cert clima d’inseguretat 

Una menció especial de l’informe de la síndica del 2011 és la que fa referència a la Guàrdia 

Urbana. Les queixes cap als agents han generat 60 reclamacions enfront de les 39 que hi va haver 

el 2010 (un 53,8 % més), tot i que en molts casos s’han resolt amb un assessorament tècnic o 

jurídic i no ha estat necessària una resolució signada per la síndica amb recomanacions.  

 

Els principals motius de queixa són la manca d’actuacions efectives envers diferents conductes 

incíviques al carrer i que els agents no vetllen suficientment pel compliment de les normes. També 

s’ha constatat que l’augment d’efectius demanat l’any passat al centre de Barcelona, principalment 

a Ciutat Vella, no ha anat acompanyat d’un major desplegament dels agents en altres barris i els 

ciutadans continuen percebent un cert clima d’inseguretat.   

 

Sobre el desallotjament de la plaça de Catalunya en relació amb el moviment 15-M, la síndica va 

investigar el cas amb una actuació d’ofici i va concloure que els poders públics no van gestionar bé 

l’ocupació de l’espai públic. Tot i que la Guàrdia Urbana quasi no va intervenir en les càrregues 

policials, la síndica considera que la imatge d’un agent arrossegant una noia pels cabells evidencia 

un tracte indigne. Vilà recomana que els policies tinguin sempre un comportament correcte i que 

els agents vagin identificats. 

 

Obres il·legals i edificis sense rehabilitar 

De les 72 queixes de l’àmbit de l’urbanisme, 52 tracten sobre el planejament, la gestió i la disciplina 

urbanística. 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, la instal·lació 

d’ascensors i la 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. 
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Una problemàtica sobre la qual la síndica va mostrar una especial preocupació l’any passat ha 

estat la situació de vulnerabilitat d’alguns col·lectius d’immigrants, àmbit en el qual s’han rebut una 

quinzena de queixes, quasi el doble que l’any anterior. La majoria de les denúncies han estat sobre 

l’escassa ajuda municipal envers una vuitantena de senegalesos que malvivia en una nau del 

Poblenou, sobre les actuacions de la Guàrdia Urbana contra els “top manta”, les condicions dels 

allotjaments dels immigrants i el reagrupament familiar. 

 

Vilà recorda que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia, totes les persones tenen dret a viure amb 

dignitat, seguretat i sense discriminació. En aquesta línia, la Sindicatura ha recomanat al consistori 

que es posin en marxa polítiques en matèria preventiva d’allotjament i de formació ocupacional que 

els donin l’oportunitat de viure dignament i que s’impulsin polítiques comunes entre totes les 

administracions en matèria de gestió dels estrangers en situació irregular. 

 

   


