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Maria Assumpció Vilà és Síndica de 
Greuges de Barcelona des de l’any 
2010. Vilà ha desenvolupat tota la 
seva carrera professional en el món 
social, on ha estat vinculada a dife-
rents associacions i entitats. L’any 
2002 va ser cofundadora d’Oncolliga, 
una fundació d’ajuda oncològica, de 
la qual va ser gerent. Entre els anys 
2002 i 2010 va ser la presidenta de 
la Federació Catalana del Volunta-
riat Social, i entre el 2007 i el 2009 
va ocupar també la presidència de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector de 
Catalunya.

Quina és la seva funció com a 
Síndica de Greuges de Barcelona?

La supervisió dels actes i de les ac-
tituds de l’Ajuntament de Barcelona, 
així com la defensa dels ciutadans i 
ciutadanes d’aquesta ciutat, no tan 
sols els qui hi viuen o estiguin de 
pas, sinó també d’aquelles persones 
d’altres poblacions que resideixin 
aquí i tinguin algun conflicte amb 
l’Ajuntament. Nosaltres som una ins-
titució de segona instància, és a dir, 
quan una persona té un greuge amb 
l’Ajuntament, primer ha de presentar 
la seva queixa en aquest organisme. Si 
no està d’acord amb el que li respon 
l’Ajuntament, perquè creu que no és 
correcte, o bé perquè tarden a con-
testar-li o no li contesten, aleshores 
és quan ha d’acudir a nosaltres. De 
vegades, en algun cas molt urgent, 
paral·lelament, aconsellem el ciutadà 
que presenti la queixa a l’Ajuntament, 
però nosaltres també hi intervenim 
de seguida.

Quin tipus de queixes presen-
ten els ciutadans?

Una cosa és, numéricament, el que 
poden representar les queixes sobre 
diferents temes i, d’altra banda, 
aquelles que et fan patir més, on hi 
ha una necessitat social més imme-
diata. Malauradament, en els temps 
que hem viscut i que estem vivint 
encara, el tema de l’habitatge ens 
ha preocupat moltíssim. A partir 
dels anys 2012-2013 vam tenir una 
allau de queixes de persones que 
estaven afectades pels crèdits hipo-
tecaris i també pels lloguers. Una 
família sense sostre és una qüestió 
angoixant, sobretot perquè els altres 
problemes que puguin tenir no es 
poden treballar. L’arrel d’aquesta 
problemàtica és l’atur. Tot això va 
lligat amb la temàtica de la infància, 
que està sent perjudicada i vivint 
unes conseqüències especialment di-
fícils. És un col·lectiu vulnerable que 
cal tenir cura i per això hem defensat 
fermament les beques-menjador. 
Els nens i les nenes, a causa de la 
crítica situació econòmica que viuen 
les famílies, no tenen l’alimentació 
adequada. Per tant, intentem que 
els infants puguin tenir un àpat en 
condicions, almenys els cinc dies que 
van a l’escola.

«Tenim les portes obertes per a tothom»

«El que volem és 
que la ciutadania 
pugui tenir una 
vida el més digna 
possible»

«Les nostres 
decisions no són 
vinculants, atès 
que no som jutges»

Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona
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Quin és el procés d’actuació 
que es du a terme davant d’una 
queixa?

Un cop ens arriba la queixa, que pot 
ser presencialment, per correu ordi-
nari, per internet… Nosaltres avalu-
em si la podem admetre a tràmit, en 
el sentit que sigui un fet que puguem 
supervisar; en cas contrari, assessorem 
la persona i li diem on ha d’anar, què 
ha de fer, etc. L’assessorament que 
hem donat en els darrers dos anys és 
molt positiu i vàlid perquè la gent ve 
aquí amoïnada i desorientada. Quan 
admetem a tràmit una queixa, dema-
nem l’expedient d’aquella persona a 
l’Ajuntament per veure què ha pas-
sat, què no ha funcionat, en el tema 
objecte d’anàlisi: habitatge, multes 
de trànsit, impostos municipals, so-
rolls… Aleshores fem una comparati-
va del que ens ha dit la persona i del 
que ens ha dit l’Ajuntament, emetem 
una resolució i donem la raó a l’un o a 
l’altre. A partir d’aquí, recomanem a 
l’Ajuntament el que hauria de fer en 
aquell cas concret o en casos similars 
que es trobin; si el cas és més greu, li 
fem un advertiment. Aquestes reco-
manacions són sempre en positiu. El 
que volem és que la ciutadania, tot 
exercint els seus drets, pugui tenir 
una vida el més digna possible. Cal 
dir que les nostres decisions no són 
vinculants, atès que no som jutges, 
però sí que els ajuntaments que te-
nen la figura del Síndic o Síndica de 
Greuges —un total de quaranta-dos 
als més de nou-cents municipis que hi 
ha a Catalunya— se l’han d’escoltar 
i fer cas. És una figura que ha de ser 
respectada.

En aquests cinc anys de Síndica 

de Greuges de Barcelona, quin 
balanç faria?

Pel que fa a la feina que hem desen-
volupat, sempre tenint en compte les 
nostres competències, jo n’estic satis-
feta. Penso que aquest «pont» que 
fem entre la ciutadania i l’adminis-
tració municipal és molt important. 
La nostra institució depèn del plenari 
de l’Ajuntament, però no forma 
part del govern. Jo en cap cas rebo 
ordres de ningú. Les resolucions que 
admetem estan molt documentades 
i estudiades. Per tant, faig un balanç 
positiu d’aquests cinc anys al capda-
vant de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona. Tot i que som una institu-
ció jove —d’uns deu anys i escaig—, 
la població ens coneix cada vegada 
més. Aquí tenim les portes obertes 
per a tothom, on poden disposar 

d’una defensa gratuïta i amb una 
discreció total. L’any passat vam rebre 
1.681 queixes i un total d’actuacions, 
ja que no totes generen un expedient 
municipal, de 3.185.

Com valora la tasca solidària de 
les entitats d’Església a la vida de 
la ciutat de Barcelona?

Jo valoro molt positivament l’apor-
tació que fan les entitats socials, si-
guin d’Església o siguin laiques, amb 
els col·lectius més vulnerables. Sense 
aquestes entitats, les administracions 
no arribarien ni de bon tros on arri-
ben. En el cas de Càritas diocesana de 
Barcelona, que és la que més conec, fa 
una tasca excepcional. He de dir que 
mai no és igual l’actuació de l’admi-
nistració pròpiament dita com la que 
puguin fer les entitats socials, ja que 
tenen un caliu insubstituïble. I també 
perquè aquestes associacions estan 
formades per nombrosos voluntaris 
i voluntàries. Això és un punt afegit 
de qualitat.

Davant del drama dels refugi-
ats, quina és la seva postura?

Crec que Barcelona, i tot Catalunya, 
respondrà a aquesta necessitat; hi 
ha condicions per acollir-los. Qui 
està fent un trist paper és la Unió 
Europea, que hauria d’haver-s’hi 
implicat des del primer moment i 
d’una altra manera. Els refugiats són 
persones que han marxat del seu país 
a causa principalment de la guerra. 
Vénen aquí per lliurar-se de la mort. 
Els milers i milers de persones que 
hi entraran, i que alguns ja hi han 
arribat, necessitaran ajuts socials de 
tota mena: habitatge, escolarització 
dels infants, feina per als adults… i 
un gran suport psicològic.




