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VILÀ PLANTEJA AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE 

LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA REGULI LA 

SÍNDICATURA DE GREUGES  

La ombudsman ha proposat a la Comissió d’Afers Institucionals introduir en el 

projecte de Llei de governs locals una disposició addicional que permeti la 

incorporació de la defensoria dins de la Carta Municipal amb una normativa 

específica 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propostat, en una compareixença a la 

Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, introduir en el projecte de Llei 

de governs locals una disposició addicional que permeti la incorporació de la Sindicatura 

de Greuges de Barcelona, dins de la Llei de la Carta Municipal de Barcelona, amb una 

regulació específica. Vilà ha recordat que Barcelona té un règim polític i jurídic especial, 

que li dóna la Carta Municipal, i considera que la defensoria municipal mereix també un 

tractament específic dins la Carta per defensar la ciutadania amb garanties i dotar l’oficina 

de més eficiència i eficàcia. 

Segons la síndica, la regulació de la defensoria local, més enllà del seu reglament 

orgànic, a través de la Carta Municipal de Barcelona, permetria el ple reconeixement del 

dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva causa per una 

institució independent i objectiva, que es pronunciaria en termes de dret i d’equitat sobre 

la seva reclamació, i podria arribar a obligar els responsables municipals a repensar i 

resoldre les qüetions plantejades per la Sindicatura.  

En el darrer any, la síndica s’ha entrevistat amb representants de tots els grups 

parlamentaris per demanar-los-hi la consolidació legal de la Sindicatura mitjançant la 

incorporació de la citada disposició addicional en el projecte de Llei de governs locals. 

També ha fet arribar la seva proposta a l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i a la resta de 

grups municipals, suggerint que fos el mateix Ajuntament de Barcelona qui promogués la 

modificació de la Carta perquè la Sindicatura hi consti com ja hi figuren la Junta Arbitral de 

Consum, el Consell Tributari i el Consell Econòmic i Social. 
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De les entrevistes realitzades amb l’alcalde i amb els representants dels diferents grups 

parlamentaris i municipals, la defensora ha percebut que hi ha interés per la proposta. 

Però, de moment, no s’han fet passos per avançar en aquesta direcció i que la Sindicatura 

pugui desplegar tota la capacitat d’empara que pot donar a la ciutadania 

Per a Vilà, 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. 

Durant la seva compareixença, a petició dels grups parlamentaris d’ICV, ERC i PP, Vilà ha 

donat a conèixer el volum de queixes i actuacions fetes per la Sindicatura els darrers 

quatre anys. Des de l’any 2010 fins el 2013, el nombre de queixes ha crescut un 112% (de 

823 a 1750), les actuacions s’han incrementat un 63,4% (de 1573 a 2570), i el nombre de 

ciutadans i ciutadanes que s’han adreçat a la Sindicatura ha augmentat un 108% (de 1780 

a 3741). 


