
MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ: “NO FACILITAR LA 

INFORMACIÓ SOL·LICITADA POT INTERPRETAR-SE 

COM UNA MANCA DE COL·LABORACIÓ A LA TASCA 

DE SUPERVISIÓ DE LA SINDICATURA I UNA MANCA 

DE TRANSPARÈNCIA” 

La síndica critica en una resolució que l’Ajuntament no li ha facilitat l’accés a la 

informació del pla per eradicar l’ús del glifosat, un herbicida tòxic, a Barcelona   

La defensora ha supervisat una queixa i ha donat la raó a la ciutadania; demana 

al consistori que faci públics els resultats de l’actuació que justificava la retirada 

esglaonada del glifosat, així com la resta d’estudis i assajos a què es va 

comprometre en una mesura de govern  

Vilà considera necessari conèixer l’afectació de l’herbicida en el personal de 

l’Institut de Parcs i Jardins que va estar-hi en contacte diversos anys 

Barcelona, 7 d’agost del 2017. --  “No facilitar la informació sol·licitada pot interpretar-

se com una manca de col·laboració a la tasca de supervisió de la Sindicatura i una 

manca de transparència”, diu la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, en una recent resolució arran d’una queixa sobre l’ús i el pla municipal per 

eradicar el glifosat, un herbicida tòxic, en els parcs i jardins de la ciutat. El glifosat és 

un producte químic que la Organització Mundial de la Salut va incloure en la llista de 

substàncies probablement cancerígenes, però el seu ús estava regulat. 

L’Ajuntament va aprovar, el desembre del 2015, una mesura de govern per l’eradicació 

de l’ús del glifosat en els espais verds i a la via pública. Entre altres aspectes, en 

aquesta mesura de govern, es plantejava deixar d’utilitzar, al llarg del 2016, el glifosat 

de forma esglaonada en 10 barris de la ciutat –un per districte-- i  fer-ne el seguiment. 

En la mesura de govern, s’establia el 22 de desembre del 2016 com a data per 

eliminar totalment l’ús del producte a la ciutat.  

També estava previst fer una campanya informativa per explicar els beneficis de deixar 

d’utilitzar el glifosat, diferents estudis i assajos, un informe d’avaluació de tot el pla 

d’eradicació i una sèrie d’estudis clínics per veure l’afectació de l’herbicida en el 

personal de Parc i Jardins que hi havia estat en contacte.     

En l’informe, tancat el 10 de juliol, la síndica considera que la informació rebuda de 

l’Ajuntament sobre l’eradicació del glifosat ha estat totalment insuficient per valorar 

l’actuació municipal en aquesta matèria i ha acabat donant la raó a la ciutadania.  



Segons Vilà, el consistori no ha facilitat l’accés a la informació sobre el 

desenvolupament del pla ni ha posat a l’abast del veïnat els resultats dels estudis 

compromesos en la mesura de govern per eradicar l’herbicida tòxic. 

En les conclusions de la resolució, la síndica diu que no facilitar la informació 

sol·licitada es pot interpretar “com una manca de col·laboració a la tasca de supervisió 

de les activitats de l’Administració municipal que la Sindicatura té encomanada, tal 

com dicta la Carta Municipal, i com una manca de transparència en la gestió municipal 

d’un tema tan delicat com és la salut de la ciutadania i la preservació dels espais verds 

de la ciutat”. 

La síndica demana al consistori que faci públics els resultats de l’actuació que 

justificava la retirada esglaonada del glifosat, així com la resta d’estudis i assajos que 

s’anunciaven en la mesura de govern. També proposa que es posi a l’abast de la 

ciutadania l’informe que el Govern municipal es va comprometre a fer sobre l’avaluació 

de tot el pla un any després d’aprovar-se. 

D’altra banda, Vilà considera necessari que es facin estudis clínics per veure 

l’afectació de l’herbicida en el personal de l’Institut de Parcs i Jardins que va estar-hi 

en contacte diversos anys. I, en aquest sentit, recomana a l’Ajuntament que faci les 

gestions oportunes per dur-los a terme. La realització d’aquests estudis permetrà 

veure, per extensió, els seus possibles efectes en la ciutadania. 

Un ciutadà sense resposta  

El passat octubre, la síndica va rebre la queixa d’un ciutadà en desacord per l’ús del 

glifosat. També mostrava la seva preocupació sobre el pla municipal per eliminar-lo. 

Deia que considerava discriminatori que s’eliminés el glifosat primer en uns barris que 

en uns altres, quan ja s’havia demostrat la seva nocivitat. I es queixava que s’hagués 

aturat l’ús del producte quan les accions veïnals ho havien impedit, la qual cosa, al seu 

parer, demostrava que fumigar els barris era prescindible 

El veí va sol·licitar informació municipal sobre el compliment del pla per eradicar 

l’herbicida, però en el moment que la síndica va tancar aquesta resolució encara no 

l’havia rebut. La única informació que va rebre va ser la citada mesura de govern. 

La poca informació facilitada per l’Ajuntament no ha permès esvair alguns dubtes 

sobre el desenvolupament del pla.  Algunes de les qüestions plantejades per la síndica 

i que no han estat contestades o s’ha facilitat una informació ambigua són les 

següents: 

Compliment del calendari previst: La resposta a la síndica sobre el compliment 

del calendari previst no ofereix informació amb contingut que ajudi a tranquil·litzar 

la ciutadania amoïnada sobre com l’Ajuntament està deixant d’usar un producte 

tòxic de forma esglaonada. El promotor de la queixa va fer la mateixa pregunta en 

dues ocasions i tampoc li van contestar. 

Desenvolupament de la campanya informativa: La poca informació facilitada 

tampoc aclareix la campanya informativa que es va fer. Es confirma que l’inici va 

ser el mes de maig del 2016, però no es detallen ni com es va dur a terme, la 

durada, els mitjans emprats, ni l’impacte en la ciutadania. 



Estudis clínics al personal de Parcs i Jardins: Sobre els estudis clínics previstos 

al personal de Parcs i Jardins que hagués pogut estar exposat amb l’herbicida, la 

síndica diu en la resolució que si es va decidir incloure aquesta acció en el pla era 

perquè s’havia dimensionat la plantilla afectada i es considerava convenient i 

necessari fer-ho per conèixer si hi havia hagut alguna afectació en el seu 

organisme. 

En opinió de Vilà, descartar aquests estudis clínics perquè la mostra poblacional 

era massa petita fa pensar en una manca d’interès pel coneixement que podria 

despendre’s dels efectes que provoca en les persones que han estat en contacte 

alguns anys amb l’herbicida i, per extensió, a la ciutadania. 

Publicació dels diferents estudis i assajos inclosos en la mesura de govern:  

Sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament ha ofert a la síndica una resposta inconcreta i 

genèrica. Es diu que tots els estudis s’han anat fent públics, a mesura que es 

tenien els resultats, però no s’indica ni el lloc, ni el format, ni quan s’han publicat. 

L’equip de la Sindicatura ha intentat cercar la informació que l’Ajuntament no ha 

facilitat. Malgrat, els esforços no ha estat possible trobar cap dels estudis que s’havia 

dit que es feien públics. Tampoc s’ha pogut accedir a l’informe de seguiment i 

avaluació de la mesura de govern que l’Ajuntament va comprometre’s a fer després de 

la seva aprovació. 

 

 

   


