
LA SÍNDICA FA UNA CRIDA A LA RESPONSABILITAT  I 

DEMANA UNA SOLUCIÓ URGENT A LA VAGA DE 

METRO 

Vilà creu que és molt greu que després de prop de tres mesos de conflicte no 

s’hagi trobat una solució 

La síndica recorda que el dret de vaga és un dret fonamental reconegut a la 

Constitució i que la Generalitat ha d’establir uns serveis mínims de forma 

ponderada entre les parts, garantint els drets de la ciutadania 

Barcelona, 17 de juliol del 2017. – La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, fa 

una crida a la responsabilitat i demana a totes les parts intensificar les negociacions 

per posar fi de manera urgent a una vaga de metro que cada dilluns afecta el dret a la 

mobilitat de milers de ciutadans i ciutadanes. Vilà opina que és molt greu que després 

de prop de tres mesos de conflicte no s’hagi trobat una solució. 

Vilà diu a l’Ajuntament, a l’empresa Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) i als 

representants dels treballadors i treballadores que facin un esforç negociador per 

intentar arribar a un acord el més aviat possible. La síndica, de moment, no és 

partidària d’un laude arbitral d’obligat compliment i defensa una solució pactada. 

Alhora, Vilà demana a les parts implicades la màxima transparència per explicar bé a 

la ciutadania el motius de la vaga, l’estat de les negociacions, les demandes dels 

treballadors i treballadores i les ofertes que l’empresa ha fet. La síndica creu que ara a 

la ciutadania li manca informació sobre el conflicte.  

La síndica recorda que el dret de vaga, tot i que pot perjudicar a tercers i que pot ser 

objecte d’un mal ús, és un dret fonamental reconegut a la Constitució, per la qual cosa 

no és pot qüestionar el seu exercici, si bé cal entendre que s’exerceix com a última 

opció. 

En qualsevol cas, en el serveis essencials, com és el cas del metro, la Generalitat ha 

d’establir uns serveis mínims de forma ponderada entre les parts, garantint els drets de 

la ciutadania. 

Des de mitjan de l’any passat, la síndica manté oberta una actuació d’ofici sobre les 

vagues de bus i de metro, arran de les aturades que hi va haver el 2016. I recorda que 

la Sindicatura de Greuges de Barcelona és la institució que vetlla a la capital catalana 



per garantir el dret a la circulació i a un transport públic de qualitat, entre altres 

aspectes. 

Sobre la vaga actual, la síndica ha rebut poques queixes, cinc en total, quatre de les 

quals són per les molèsties que genera la vaga de metro entre la ciutadania, i una 

cinquena mostra la seva disconformitat amb la posició adoptada per TMB en les 

reclamacions i negociacions amb la plantilla del metro. També ha atès una consulta 

sobre què s’havia de fer perquè es retornés el preu de l’abonament mensual 

proporcional als dies de vaga. 

Vilà s’ha reunit amb la regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal, i la 

intenció és fer-ho amb el comitè d’empresa. 

 

    

  


