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ADA COLAU, OBERTA A REVISAR L’ORDENANÇA DE 

CONVIVÈNCIA, TAL COM PROPOSA LA SÍNDICA 

 
Maria Assumpció Vilà creu que algunes de les sancions són “exageradament altes” 

i l‘alcaldessa diu que hi ha articles de la norma que criminalitzen la pobresa 

 

Segons Colau, la síndica de Barcelona és una figura clau per garantir els drets de la 

ciutadania 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i l’alcaldessa de Barcelona, 

Ada Colau, han mantingut la primera reunió del mandat. Temes com l’habitatge, l’atenció 

social i els problemes de soroll vinculats a l’oci van centrar la reunió, en la qual també es 

va parlar de revisar l’Ordenança de convivència, una proposta que la síndica ja fa temps 

que proposa i que l’alcaldessa va fer seva. 

 

“Algunes de les sancions són exageradament altes”, va dir Vilà en la roda de premsa 

posterior a la reunió. En diferents resolucions, la defensora ha recomanat a l’Ajuntament 

que faci una valoració objectiva sobre l’efectivitat de l’Ordenança en situacions d’estat de 

necessitat. Ha proposat que es reforcin les actuacions preventives i es revisin els imports 

de les sancions per tal d’adequar-los a la capacitat econòmica dels infractors de forma 

anàloga al Codi Penal i a la situació de crisi. 

 

Sobre aquesta qüestió, Colau es va mostrar partidària de revisar com a mínim alguns 

articles i sobretot el procediment sancionador. Segons l’alcaldessa, hi ha articles que 

criminalitzen la pobresa enlloc d’atacar les causes dels problemes. Colau diu que buscarà 

el màxim consens per dur a terme aquesta revisió. 

 

Tal com va proposar la síndica a finals de l’any passat, l’alcaldessa veu també necessari 

revisar el Reglament per accedir a un pis d’emergència social perquè ara “els criteris són 

massa restrictius” i deixen fora a moltes persones vulnerables. De fet, aquesta revisió ja 

s’ha iniciat després que tots els grups municipals del passat mandat hi votessin a favor.  
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Colau creu que també caldrà incrementar el parc d’habitatges d’emergència social i, en 

aquest sentit, va acollir positivament la proposta de la síndica de destinar a lloguer social 

els pisos buits d’uns blocs propietat del Port de Barcelona i situats al passeig de Josep 

Carner, 35-43. L’Ajuntament estudiarà arribar a un acord amb el Port per donar als pisos 

un ús social.  

 

La síndica va recordar que es reben moltes queixes per soroll nocturn a les places i 

carrers de la ciutat i va demanar a l’alcaldessa que s’incrementi el control per garantir el 

descans del veïnat. “S’han de fer compatibles el dret a l’oci al descans”, va subratllar. 

  

Colau es va referir al síndic/a “com una figura clau per garantir els drets de la ciutadania i 

per millorar l’administració. Ha de ser algú independent. Estarem molt receptius a les  

propostes que ens faci”. 

     

 

  

 

   

 


