
 

LA SÍNDICA DEMANA LA REMODELACIÓ DE L’ORDENANÇA  

MUNICIPAL DE MESURES DE CONVIVÈNCIA  

 
 La síndica de greuges de Barcelona, Ma Assumpció Vilà, ha presentat avui l’informe 

anual de queixes de la ciutadania del 2017 davant el Consell Plenari de l’Ajuntament. 

 

 Vilà ha demanat a tots els grups polítics municipals “un esforç en el diàleg sobre les 

problemàtiques que contempla aquest text normatiu per tal de prosperar en la 

construcció de la nova Ordenança de Convivència”. 

Barcelona, 23 de març del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Ma Assumpció Vilà, ha 

presentat avui l’informe anual de queixes de la ciutadania del 2017 davant el Consell Plenari de 

l’Ajuntament, on ha reclamat la remodelació del’Ordenança de Mesures de Convivència per tal 

de fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.  

Vilà ha considerat que cal una remodelació per aconseguir una aplicació ponderada i 

educativa, ja que “el context econòmic i social del moment en què va aprovar-se l’any 2005 

era molt diferent de l’actual”. Tot i això, en aquell moment la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona ja discrepava amb l’Ordenança perquè sancionava conductes vinculades a col·lectius 

en risc de vulnerabilitat social. La síndica ha concretat que s’hauria d’utilitzar l’advertiment 

previ a la sanció davant les infraccions que són fruit del desconeixement de la norma.  

Al llarg de l’any 2017 el govern municipal ha dut a terme una tasca dirigida a modificar 

l’Ordenança i convertir-la en la nova Ordenança dels Usos Ciutadans de l’espai públic. La 

proposta d’aquest nou document recull moltes de les recomanacions elaborades per la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona durant els darrers anys. Vilà ha demanat a tots els grups 

polítics municipals “un esforç en el diàleg sobre les problemàtiques que contempla aquest 

text normatiu per prosperar en la construcció de la nova Ordenança de Convivència”.  

A més, en el discurs, la síndica ha manifestat que encara fa falta un protocol més clar de 

resposta a les recomanacions generals i a les resolucions de les queixes per part de 

l’Ajuntament de Barcelona: “Demano als responsables de la gestió municipal una resposta 

àgil, raonada i completa quan reclamem informació. Només d’aquesta manera aconseguirem 

que la ciutadania senti que els seus drets han estat respectats”.  

L’informe anual del 2017 de la Síndica de Greuges de Barcelona 

La Sindicatura de Greuges ha dut a terme, al llarg de l’any passat, un total de 3.522 actuacions: 

1.702 queixes i 1.820 consultes i assessoraments generals.  



En matèria d’habitatge, la síndica ha destacat que cal planificar i prioritzar pressupostàriament 

l’adopció de mesures destinades a polítiques socials d’habitatge que permetin assolir l’objectiu 

de solidaritat urbana del 15% d’habitatges principals a Barcelona abans de l’any 2027.  

En urbanisme, Ma Assumpció Vilà ha demanat difondre entre la ciutadania la revisió dels plans 

d’usos dels Districtes i altres plans urbanístics amb l’objectiu de conèixer l’opinió del veïnat en 

relació a la ubicació de determinades activitats i equipaments en l’entramat urbà.  

Després de nombroses queixes per les molèsties acústiques ocasionades en la recollida de la 

brossa i de mobles vells, la síndica ha insistit en “la possibilitat d’avançar l’horari de recollida 

de la brossa i voluminosos amb el propòsit de reduir les problemàtiques de soroll en horari 

nocturn i disminuir les hores de duració d’aquest servei”.  

Sobre transport públic, circulació de vehicles i vialitat, la Síndica de Barcelona ha ressaltat, 

entre altres, que la T-16 hauria de convertir-se en T-18 a causa de la gran quantitat de joves 

que no tenen ingressos propis.  

La síndica ha remarcat l’esforç del consistori per lluitar contra l’oferta il·legal d’allotjaments 

turístics i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ha recomanat aplicar mesures cautelars 

en els procediments sancionadors referents a activitats molestes que siguin manifestament 

il·legalitzables i afrontar la possible revocació d’aquelles llicències atorgades que generen 

problemes greus.  

Ma Assumpció Vilà ha rebut queixes per l’excessiu retard en obtenir la devolució de diners 

ingressats indegudament en la hisenda municipal. L’Institut Municipal d’Hisenda ha informat la 

síndica de greuges que és conscient de la situació i que ja ha posat els mitjans tècnics 

necessaris per trobar una solució en un termini raonable. 

L’Informe anual de la Sindicatura de Greuges també constata que cal millorar l’accés 

als centres de serveis socials, tant pel que fa a les funcions de la centraleta telefònica, 

com a la reducció de les llistes d’espera i l’atenció a les urgències. Vilà també destaca 

que “cal vetllar perquè es realitzi un acompanyament suficient en l’atenció a 

persones en condicions d’especial vulnerabilitat”. 

“És el segon any del meu segon mandat. Són 8 anys i tres governs amb diferents 

perspectives. El nostre objectiu és aconseguir que l’administració de la ciutat sigui 

justa, eficaç i una bona companyia per als ciutadans i ciutadanes”, ha conclòs Vilà.  

Per a més informació, podeu contactar amb:  

Pablo Monfort – Comunicació i Premsa - 93 413 29 00 


