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LA SINDICATURA DE GREUGES S’INCORPORARÀ A LA 

CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA 

 
Avui, tots els grups municipals han aprovat per unanimitat la incorporació de la 

defensoria local i, per tant, la institució queda reconeguda amb rang de llei 

La regulació de la Sindicatura de Barcelona, 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 

La Sindicatura de Greuges s’incoporarà a la Carta Municipal de Barcelona. Avui, tots els 

grups municipals han aprovat per unanimitat la incorporació de la defensoria local i, per 

tant, la institució queda reconeguda amb rang de llei.  

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.  

La regulació de la Sindicatura de Barcelona, més enllà del seu reglament orgànic, a través 

de la Carta Municipal de Barcelona, 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.  

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, vol agrair a tots els grups municipals 

(CiU, PSC, PP, ICV-EUiA i Unitat per Barcelona) la seva predisposició, bona voluntat i 

esforços per tirar endavant la proposta que la defensora va exposar en la seva intervenció 

en el Consell Plenari del passat mes de febrer, amb l’objectiu de reforçar la defensa de la 

ciutadania de Barcelona. 
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Aprovada la inclusió de la Sindicatura a la Carta pels grups municipals caldrà que la 

incorporació de la defensoria local sigui ratificada pel Parlament de Catalunya.  

 

 


