
MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ ÉS REELEGIDA SÍNDICA DE 

BARCELONA PER CINC ANYS MÉS 

Vilà ha rebut el suport de la major part dels grups municipals –Barcelona en 

Comú, CiU, ERC, Ciutadans, PSC i PP-- en el Plenari del Consell Municipal que 

ha tingut lloc avui  

El proper mandat, la defensora vol donar a conèixer encara més la institució 

entre la ciutadania, potenciar les competències d’investigació de la Sindicatura, 

modificar el Reglament de funcionament i incrementar els recursos disponibles 

Divendres, 1 de juliol de 2016. -- Maria Assumpció Vilà ha estat reelegida com a 

síndica de greuges de Barcelona per als propers cinc anys, fins l’any 2021. Vilà ha 

rebut el suport de la major part dels grups municipals –Barcelona en Comú, CiU, ERC, 

Ciutadans, PSC i PP-- en el Plenari del Consell Municipal que ha tingut lloc avui 

divendres, 1 de juliol. 

D’aquesta manera, Vilà inicia el seu segon mandat consecutiu –i el tercer de la 

institució-- de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, creada per l’Ajuntament l’any 

2003, tot i que l’oficina no va entrar en funcionament fins el 2005, després que el 

Plenari n’aprovés i reglamentés els aspectes complementaris de l’organització i el seu 

funcionament. 

Amb l’objectiu que la Sindicatura sigui més eficaç, la defensora es marca com  a 

prioritats per al proper mandat donar a conèixer encara més la institució entre els veïns 

i veïnes de Barcelona, potenciar les competències d’investigació, modificar el 

Reglament de funcionament, incrementar els recursos disponibles i ampliar l’atenció i 

la defensa de la ciutadania. 

Pilar Malla, la primera síndica 

La missió de la Sindicatura de Greuges de Barcelona és defensar els drets 

fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania i de les persones que es trobin de 

pas per la ciutat. La primera síndica de Barcelona va ser Pilar Malla (2005-2010) i la 

segona, la mateixa Vilà, que ostenta el càrrec des de maig de 2010, en funcions des 

de mitjan de 2015, quan va acabar el seu mandat. 

El passat mes de gener, l’Ajuntament de Barcelona va obrir una convocatòria per 

escollir el nou síndic/a de Barcelona, a la qual hi van concórrer, a més de Vilà, Àngel 

Miret, David Bondia, Mercè Molina i Miquel Nadal. Entre el 15 de gener i el 15 de març, 

es va portar a terme la presentació i el suport a les candidatures per part de les entitats 

de la ciutat. Vilà va rebre el suport de 152 entitats. 



Conclosa la primera fase, entre el 16 de març i el 15 d’abril, es va obrir, via web, un 

procés de participació ciutadana no vinculant perquè els candidats i candidates 

rebessin el suport dels veïns i veïnes empadronats a Barcelona. Vilà es va imposar en 

les votacions ciutadanes amb 2.594 suports. 

Amb tot, la decisió final de l’elecció del síndic/a la té el Plenari del Consell Municipal, a 

proposta de l’alcaldessa Ada Colau. La persona escollida ha de rebre el suport de 2/3 

parts del Plenari, format per 41 regidors i regidores. 

Així, fa uns dies, el Govern municipal, format per Barcelona en Comú i PSC, va 

informar que proposaria a Vilà pel nomenament, després d’acordar-ho amb la resta de 

grups municipals en la Junta de Portaveus celebrada el passat dimarts, al tractar-se de 

la candidata que reunia més consens polític.   

 

 

 

        


