
LA SÍNDICA DEMANA POLÍTIQUES I RECURSOS PER 

COMBATRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Vilà recorda que el dret a la ciutadania a gaudir d’un medi ambient adequat és un 

dret emparat per la Constitució i l’Estatut; no es pot continuar agredint l’entorn 

natural  

Cal disminuir l’emissió de gasos nocius a l’atmosfera i contribuir a la millora de 

la qualitat de l’aire i a contenir l’efecte hivernacle 

La defensora ha criticat la lenta resposta municipal a les seves peticions 

d’informació; demana un temps màxim de resposta de 30 dies 

La Sindicatura es planteja aprovar aquest 2017 un nou Reglament per fer un salt 

qualitatiu en la defensa dels drets de la ciutadania a Barcelona 

En un 63% de les resolucions tancades, 448, ha donat la raó a la ciutadania 

perquè algun dret de la persona reclamant no havia estat prou respectat pels 

serveis municipals i es proposava la revisió del cas 

Barcelona, 24 de febrer del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha defensat avui davant del Consell Plenari de l’Ajuntament, on ha 

presentat l’informe anual de queixes del 2016, la necessitat d’endegar polítiques i dotar 

de recursos la lluita contra la contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de disminuir 

l’emissió de gasos nocius a l’atmosfera i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire i a 

contenir l’efecte hivernacle. 

Vilà, que ha demanat coratge i consens als responsables polítics per dur-ho a terme, 

ha subratllat el dret de la ciutadania a gaudir d’un medi ambient adequat, que no 

atempti contra la salut de les persones, i que no sigui agressiu. Es tracta d’un dret 

emparat per la Constitució i l’Estatut, indissociable del deure de no continuar agredint 

l’entorn natural, restringint, si cal, aquelles activitats i hàbits que  ho fan, com poden 

ser les provinents de l’espai portuari o dels motors de combustió. 

Vilà ha destacat també en el seu discurs l’assistència massiva a la manifestació del 

passat dissabte a favor de l’acollida de persones refugiades, a la qual ella també va 

anar. Segons Vilà, Catalunya és una terra d’acollida. “Hem mostrat al món uns valors 

universals. Som un país que valora el diàleg, la convivència, la igualtat i la pau. I 

defensa els drets humans”. 



En la presentació, Vilà ha posat èmfasi en què part dels esforços de la Sindicatura 

durant el 2017 van dirigits a obtenir l’aprovació d’un Reglament que permeti donar un 

salt qualitatiu en la defensa dels drets de la ciutadania de Barcelona. 

El Reglament ha de ser un reglament orgànic municipal, aprovat pel Consell Plenari, i 

que per la seva categoria haurà de ser sotmès a l’anàlisi de la Comissió Jurídica 

Assessora de la Generalitat, un òrgan que vetlla per la legalitat de l’actuació de les 

diverses administracions catalanes. “Aquest Reglament garantirà un bon i eficaç servei 

a la ciutadania”, ha afegit. 

Uns 200 expedients, pendents de resposta 

A més, en el discurs, Vilà ha criticat la lenta resposta municipal a les peticions 

d’informació de la Sindicatura. Ha plantejat que les reclamacions s’han de resoldre, 

sense obstruccions ni dilacions, amb un temps màxim de resposta dels òrgans 

municipals de 30 dies. A finals d’any, la Sindicatura tenia uns 200 expedients pendents 

de resposta. Aquest fet ha provocat que les resolucions no s’hagin pogut tancar per 

incloure-les a l’informe.  

La síndica ha posat també en coneixement dels regidors i regidores alguns canvis i 

millores que vol introduir en la institució. Vol descentralitzar l’oficina i aproximar-la als 

districtes i incrementar el nombre de persones ateses perquè ningú se senti en una 

situació d’indefensió per acció o omissió de l’Ajuntament. 

També vol crear un mecanisme de mediació institucional per treballar pel consens 

entre veïnat i govern municipal, dotar la Sindicatura d’un consell de persones expertes, 

donar a les actuacions una perspectiva de gènere i disposar de dictàmens tècnics 

independents per fonamentar les resolucions de la Sindicatura. 

La síndica ha explicat que de les 448 resolucions tancades, en un 63% ha donat la raó 

a la ciutadania perquè algun dret de la persona reclamant no havia estat prou 

respectat pels serveis municipals i es proposava la revisió del cas. 

En matèria d’habitatge, Vilà ha destacat la necessitat de planificar i prioritzar 

pressupostàriament, a través del Consorci de l’Habitatge amb la Generalitat, l’adopció 

de mesures destinades a polítiques socials d’habitatge que permetin assolir l’objectiu 

de solidaritat urbana del 15% d’habitatges principals a Barcelona abans de l’any 2027. 

En urbanisme, la síndica ha plantejat al plenari intensificar la inspecció tècnica i la 

rehabilitació d’edificis, i fomentar la participació ciutadana en l’aprovació dels 

instruments de planejament i gestió. 

Sobre circulació, Vilà ha subratllat que cal treballar per afavorir el dret a tranquil·litat 

dels i les vianants, apostant decididament per l’educació viària per recuperar el 

respecte de l’espai comú. 

En l’àmbit de seguretat ciutadana i llibertat cívica, la síndica ha proposat ampliar la 

dotació d’efectius de la Guàrdia Urbana per a la prevenció d’infraccions, per a la 

vigilància del compliment de les ordenances municipals i per cooperar en la resolució 

dels conflictes privats. 



De l’Ordenança de convivència, Vilà ha posat sobre la taula la necessitat de reconduir 

a les ordenances sectorials els tipus infractors no inclosos en la Llei orgànica de 

seguretat ciutadana, amb l’exclusió de les conductes que tenen origen en una 

problemàtica social. 

Sobre accessibilitat ha prioritzat elaborar el nou Pla municipal d’accessibilitat i garantir 

l’accessibilitat universal a infants i adolescents amb diversitat funcional als centres 

educatius i a les zones d’esbarjo. 

Pel que fa a la funció pública, la síndica ha recordat que cal promoure el 

reconeixement de la condició d’agents de l’autoritat al personal auxiliar de la Guàrdia 

Urbana per reduir i/o evitar que siguin agredits. També ha dit que cal revisar el 

Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana a fi de determinar els llocs de 

treball compatibles amb declaracions d’incapacitat permanent. 

Nou Reglament d’atenció domiciliària 

En l’àmbit de serveis socials, Vilà aposta per l’elaboració detallada d’un Reglament del 

servei d’atenció domiciliària, consensuat i aprovat pel Consell Municipal. També ha dit 

que cal establir unes bases de referència que regulin els ajuts econòmics prestats des 

dels Centres de Serveis Socials i que aquesta informació estigui a l’abast de la 

ciutadania. 

Pel que fa a l’atenció de les persones sense llar, Vilà ha demanat garantir l’atenció 

adequada, també quan apareixen dificultats en la intervenció, emprendre les accions 

de coordinació necessàries entre les diferents administracions responsables i ampliar 

els recursos d’allotjament assistencial. 

La síndica ha fet també menció en el seu discurs al pla de xoc contra la venda irregular 

al carrer, que recull actuacions policials per intentar mantenir l’ordre a l’espai públic, i 

ha plantejat evitar criminalitzar el fet immigratori i que es presenti com una activitat 

incívica. 

D’educació, la síndica ha aconsellat garantir que les associacions de pares i mares de 

les escoles de Barcelona estiguin degudament informades sobre les possibles 

ampliacions de línies o bé de creació de grups extraordinaris al seu centre educatiu. 

Finalment, en l’àmbit esportiu, ha suggerit que es replantegi el concepte de família 

susceptible d’acollir-se a la quota familiar, per tal de no discriminar els diferents models 

de família existents en l’actualitat.            


