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EL PARLAMENT DE CATALUNYA APROVA LA 

MODIFICACIÓ DE LA CARTA MUNICIPAL DE 

BARCELONA 

La Sindicatura de Greuges ha quedat incorporada definitivament al document i 

reconeguda per llei 

El Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 18 de desembre, la modificació de la 

Carta Municipal de Barcelona. Amb aquesta aprovació han finalitzat tots els tràmits per la 

modificació del document i la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha quedat incorporada 

definitivament a la Carta. 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va seguir el debat i la 

posterior aprovació de la Carta Municipal de Barcelona al Parlament de Catalunya. A 

l’acte també hi va assistir l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el primer tinent d’alcalde, 

Joaquim Forn, els regidors Gabriel Colomé, Jordi Portabella i  Isabel Ribas, i els 

alcaldables del PSC i ERC, Jaume Collboni i Alfred Bosch, respectivament. 

Amb la incorporació a la Carta Municipal, la Sindicatura queda reconeguda per llei. Així, la 

regulació d’aquesta figura, més enllà del seu Reglament orgànic, permetrà el ple 

reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva 

causa per una institució independent, propera i objectiva, que es pronunciarà en termes 

de dret i d’equitat sobre la seva reclamació. 

La Sindicatura és una institució preventiva de les situacions de risc d’exclusió social i del 

risc de menysteniment dels drets humans que ha de funcionar com una auditoria funcional 

dels serveis públics i com una defensoria cívica d’últim recurs. 

A banda de la incorporació de la Sindicatura, la modificació també ha permés reconèixer 

per llei la Gaseta Municipal, el diari oficial de l’Ajuntament de Barcelona. 

Amb tot, un dels principals objectius de la modificació aprovada és preservar i clarificar el 

rol preeminent de la Carta Municipal de Barcelona en tots aquells assumptes que formen 

part de l’àmbit competencial de la ciutat, així com també garantir la capacitat 

d’organització del propi Ajuntament. 
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La Carta Municipal és una Llei que atorga un règim polític i jurídic especial a l’Ajuntament 

de Barcelona i que li dona competències pròpies en diferents àmbits que no tenen la resta 

de municipis, a excepció de Madrid, que també té una legislació semblant a la de 

Barcelona.  

 

 

   

  

 

 

  

  


