
EL PROCÉS DE SELECCIÓ DELS PINTORS DE LA 

RAMBLA S’HA REALITZAT  CORRECTAMENT 

La síndica ha desestimat una queixa i ha considerat que s’ha garantit la 

concurrència lliure de totes les persones interessades 

La nova ordenació i ubicació dels pintors de la Rambla es farà efectiva l’1 d’abril 

en el tram de la Rambla de Santa Mònica, davant de la plaça del Teatre 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha conclòs que el procés 

de selecció dels pintors de la Rambla s’ha realitzat de forma correcta i ha desestimat la 

queixa d’un ciutadà.  

El passat febrer, Vilà va rebre la reclamació d’una persona que estava amb desacord 

amb diferents aspectes que regulen la selecció i concessió de llicència municipal per la 

Fira de Pintors de la Rambla. El seu principal motiu de queixa és que no se l’havia 

informat sobre la convocatòria malgrat que havia manifestat al Districte el seu interès 

personal. 

Segons la informació a la que ha tingut accés la defensora, l’actuació del Districte de 

Ciutat Vella ha estat correcta, ja que el procés de selecció s’ha ajustat a allò previst en 

els criteris d’ordenació i ocupació de l’activitat, i, a través de la publicitat, s’ha garantit 

la concurrència lliure de totes les persones interessades.  

La nova ordenació i ubicació dels pintors de la Rambla es farà efectiva l’1 d’abril en el 

tram de la Rambla de Santa Mònica, davant de la plaça del Teatre. Un cop realitzat el 

procés de selecció, l’Ajuntament ha atorgat 62 llicències que s’instal·laran en 31 punts 

autoritzats, en dos torns diferenciats, un els dies parells i l’altre els dies senars. 

El mobiliari s’homogeneïtzarà i haurà d’estar compost per una ombrel·la, un expositor, 

una carpeta amb un màxim de 20 obres, dos cadires i un cavallet o taula. Ni les obres 

ni cap altre material es podran deixar a terra. 

    

  

 

    



   


