
  

LA SÍNDICA DE BARCELONA OBRE UN COMPTE AL FACEBOOK 

PER DIFONDRE LA INSTITUCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 
La defensora utilitzarà aquest canal per donar a conèixer notes de premsa, opinions 

i actes en els quals participa, i per mantenir un contacte amb els ciutadans i les 

entitats 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha obert un compte al 

Facebook  https://www.facebook.com/sindicadegreugesbcn#!/sindicadegreugesbcn per 

difondre la institució a les xarxes socials. El compte ja és operatiu i qui ho desitgi pot 

localitzar i seguir el perfil de la defensora. Vilà disposa també un compte a twitter  

https://twitter.com/sindicabcn des de febrer de 2012, amb uns 2.700 seguidors.  

 

A través del compte, la síndica donarà a conèixer notes de premsa i opinions sobre temes 

d’actualitat que siguin competència de la Sindicatura i afectin a la ciutadania. També 

s’utilitzarà per informar de l’agenda de la defensora, des de les xerrades i els actes en els 

quals participa, fins a intervencions que fa en els mitjans de comunicació. 

 

Aquesta xarxa social també vol servir per mantenir un contacte amb la ciutadania i les 

entitats. Les queixes que arribin a través de les xarxes socials, però, s’hauran de 

concretar després per correu electrònic, a través del formulari del web, personalment, per 

fax o per correu postal per iniciar la tramitació. A les reclamacions han de constar les 

dades de la persona interessada i tots els documents que puguin servir per aclarir i 

supervisar el cas.  

L’oficina de la síndica de greuges de Barcelona es troba a la ronda de Sant Pau, 45, 

(tercera planta). L’horari d’atenció al públic és de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, i  

de 16 a 18 hores, de dilluns a dijous. A l’estiu, l’horari és de 9 a 14 hores, de dilluns a 

divendres. El telèfon d’informació és el 934 132 900. Per correu postal o per fax, cal fer 

arribar la queixa al 934 132 910. 

Finalment, les queixes es poden fer arribar a la síndica per correu electrònic a l’adreça 

sindicadegreugesbcn.cat. I també es pot accedir al formulari electrònic que es pot trobar al    

web http://www.sindicadegreugesbcn.cat/ca/queixes4.php. 

https://www.facebook.com/sindicadegreugesbcn#!/sindicadegreugesbcn
https://twitter.com/sindicabcn
http://www.sindicadegreugesbcn.cat/ca/queixes4.php


La Sindicatura de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal, complementari de 

l’Ajuntament de Barcelona, que defensa els drets fonamentals i les llibertats públiques 

dels ciutadans, tant dels veïns com de les persones que es trobin eventualment a la ciutat. 

I ho fa enfront de la desconsideració, desatenció o mala praxi envers el ciutadà per part 

de l’Administració municipal, especialment pel que fa referència als drets i les llibertats 

establertes en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

 

La Sindicatura és una institució jove. La primera síndica de la ciutat va ser Pilar Malla, que 

va ocupar el càrrec entre els anys 2005 i 2010. Des del 30 d’abril de 2010, la síndica és 

Maria Assumpció Vilà, que amb anterioritat havia estat presidenta de la Federació 

Catalana del Voluntariat Social, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 

de Catalunya i gerent de la Fundació Oncolliga. 
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