
SÍNDICA 
DE  GREUGES  
DE  BARCELONA
La defensora dels teus drets

I n f o r m e   2 0 1 2





SINDICATURA DE GREUGES
DE BARCELONA 

Informe al Plenari del Consell Municipal
2012



Síndica de greuges 
Maria Assumpció Vilà i Planas

Adjunt a la síndica de greuges 
Marino E. Villa Rubio

Cap de gabinet de la síndica
Natàlia González del Pueyo 

Assessoria tècnica i jurídica
Mercè Bassedas Ballús: habitatge, serveis socials i educació
Anna Maria Botella Muñoz: transport, serveis socials i mobilitat
Amàlia Ganga Viñes: habitatge, urbanisme i seguretat
Manuel González Cabré: medi ambient, circulació i salut
Imma Miret Nicolazzi: informació, participació i accessibilitat 
Francesca Reyes Pozo: estrangeria, gestió de serveis i recursos humans 
Manuel M. Sanz Bazán: circulació de vehicles, tributs i hisenda municipal

Secretaria
Pilar Tauler López 
Esther Tresserra Salvador

OFICINA DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA
Ronda de Sant Pau, 45. 08015 Barcelona
Tel.: 934 132 900. Fax: 934 132 910
sindicadegreuges@bcn.cat 
www.sindicadegreugesbcn.cat 

Edició i impressió: Ajuntament de Barcelona
Direcció d’Imatge i Serveis Editorials

Fotografies:
Ajuntament de Barcelona: foto de coberta – Pg. de Lluís Companys
Sindicatura de Greuges: pàg. 30, 57, 110, 133, 139, 148, 160.
Imatge i Serveis Editorials Municipals: pàg. 29 (Vicente Zambrano); 44 (Vicente Zambrano); 69 (Luis Clúa); 70 (Rafael Escudé);
88, 95, 100 (Vicente Zambrano); 101 (Luis Clúa); 124 (Vicente Zambrano); 138 (Antonio Lajusticia); 163 (Vicente Zambrano).

© de l’edició: Ajuntament de Barcelona
© de les fotos: els fotògrafs i les institucions esmentades

DL: B.14.372-2013

Imprès en paper ecològic



Presentació .......................................................................................................................7

TÍTOL I. LA INSTITUCIÓ 
Missió, organització i activitat......................................................................................... 9
1. MISSIÓ I FUNCIONS DE LA INSTITUCIÓ DE LA SINDICATURA DE
GREUGES DE BARCELONA .............................................................................. 11
1.1. Missió de salvaguarda dels drets fonamentals i les llibertats públiques ............. 11
1.2. Drets humans, drets fonamentals i drets de ciutadania .................................... 12
1.3. La justícia social enfront del dret positiu ......................................................... 14

2. L’OFICINA DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA .................... 16
2.1. Recursos humans i materials ............................................................................ 17
2.2. Fonamentació de les decisions: dret i equitat .................................................... 18

3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SÍNDICA DE L’ANY 2012 ...................... 20
3.1. Presentació de l’informe anual 2011................................................................. 20
3.2. Difusió i presència pública ............................................................................... 20
3.3. Relacions externes............................................................................................ 23

TÍTOL II. LES ACTUACIONS SUPERVISORES ...................................................... 27
Cap. 1. TERRITORI I HÀBITAT ............................................................................ 29

1.1. Habitatge digne............................................................................................... 30
1.2. Urbanisme i ciutat ........................................................................................... 44
1.3. Medi ambient ...................................................................................................57

Cap. 2. CARRER I CONVIVÈNCIA........................................................................ 69
2.1. Transport i circulació de vehicles...................................................................... 70
2.2. Llibertat cívica i seguretat ciutadana ................................................................ 88
2.3. Accessibilitat i mobilitat personal .................................................................... 95

Cap. 3. BONA ADMINISTRACIÓ........................................................................ 100
3.1. Atenció al públic i participació ciutadana....................................................... 101
3.2. Procediments administratius ......................................................................... 110 
3.3. Activitat econòmica i hisenda municipal........................................................ 124
3.4. Funció pública .............................................................................................. 133

Cap. 4. PERSONES I SOCIETAT ........................................................................... 138
4.1. Serveis socials................................................................................................. 139
4.2. Ciutadania, veïnatge i immigració ................................................................. 148
4.3. Salut .............................................................................................................. 160
4.4. Educació i esport............................................................................................ 163

TÍTOL III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS................................................. 171
1. Hàbitat............................................................................................................. 173
2. Carrer .............................................................................................................. 178
3. Administració................................................................................................... 183
4. Persones............................................................................................................ 192

TÍTOL IV. CLASSIFICACIÓ I RELACIÓ DE QUEIXES 
I ACTUACIONS D’OFICI .......................................................................................... 199 

Classificació de les queixes i dades estadístiques .................................................... 201





PRESENTACIÓ

Aquest informe exposa al Consell Plenari les queixes que molts ciutadans i ciutadanes de Bar-
celona han presentat a la síndica de greuges, durant l’any 2012, en què manifesten els proble-
mes que pateixen i dels quals creuen que és responsable l’Administració municipal. És una tas-
ca ja ritual i necessària per fer saber cada any al consistori el sentiment de les persones que s’han
cregut injustament tractades; exposo doncs aquí els resultats de les meves investigacions i les
propostes de millora individuals i generals.

En el títol primer de l’informe es fa memòria de les funcions reglamentàries i de les activitats
destacades de la síndica al llarg de l’any. En el títol segon donem compte, matèria per matè-
ria, dels tipus de queixes i les argumentacions corresponents, i hi destaquem els exemples il·lus-
tratius i les decisions preses per aquesta síndica. En el títol tercer es presenten les conclusions
generals a les quals hem arribat arran de les queixes presentades i les reaccions dels serveis mu-
nicipals afectats. Com a conseqüència, s’han elaborat unes recomanacions generals que són fru-
it de les experiències viscudes al llarg de l’any. En el títol quart s’incorporen les dades estadís-
tiques i la relació completa dels expedients resolts.

La reflexió preliminar de la síndica en el moment d’elaborar aquest informe és que no hem de
perdre mai la referència dels valors constitucionals. Vivim en un estat social i democràtic de
dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia,
la igualtat i el pluralisme polític. El Govern municipal, sense cap mena de dubte, treballa amb
aquests valors, com també la síndica a través de la supervisió del compliment de la Carta Eu-
ropea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, amb el convenciment que amb això es
contribueix a la pau social i al benestar general. En temps de crisi és més difícil per als poders
públics estar a l’altura de les creixents necessitats socials de la població; també la tasca de la
síndica és més difícil en la recerca de l’equilibri entre el que la ciutadania necessita i l’Admi-
nistració li pot facilitar perquè no té prou recursos. 

El fracàs del sistema polític i econòmic de què gaudíem no fa gaire porta la ciutadania a la per-
plexitat; no es veu un horitzó de millora, i sembla que ningú no té un camí clar pel qual avan-
çar amb seguretat. En aquesta recerca de sortida del fangar es poden entendre algunes retalla-
des de despesa, o que alguns programes no acabin reeixint, però el que no s’entendrà ni es
justificarà mai és que se sacrifiquin valors d’equitat i llibertat per unes conveniències tempo-
rals, per fer veure unes aparences de millora o per afavorir les persones que ja són privilegia-
des.

Com deia la meva antecessora: “Les causes de la pobresa són polítiques”. I així ho crec jo tam-
bé, com també crec que a través de la política es poden superar les desigualtats i la misèria si
no descuidem els valors superiors constitucionals en un temps en què sembla que s’estan in-
troduint unes reformes de normes per a l’eficiència que oculten una regressió dels drets socials.
Paradoxalment una part de la ciutadania està acceptant de bona fe les reformes per la gravetat
de la situació econòmica, i això fa que aporti la seva col·laboració en forma de resignació. En
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molts casos ni tan sols presenta una queixa als ombudsman, i pateix en silenci.
Però la síndica insisteix que les normes i els pressupostos han de cercar la justícia social per-
què han estat 200 anys de lluita pels drets humans, i ara, quan el país és infinitament més ric
que al començament de la lluita, no podem fer cap pas enrere en llibertat ni en equitat.

Aquesta síndica encoratja el Govern de l’Ajuntament a seguir apostant pels drets de la ciuta-
dania i per la millora dels ajuts socials, que celebrem que estiguin en la prioritat de l’agenda
política.

M. Assumpció Vilà i Planas
Síndica de Greuges de Barcelona
Barcelona, gener de 2013
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TÍTOL I

LA INSTITUCIÓ
MISSIÓ, ORGANITZACIÓ 
I ACTIVITAT

1. MISSIÓ I FUNCIONS DE LA INSTITUCIÓ DE LA
SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

2. L’OFICINA DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA

3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SÍNDICA DE L’ANY 2012





1. MISSIÓ I FUNCIONS DE 
LA INSTITUCIÓ DE LA
SINDICATURA DE GREUGES 
DE BARCELONA

1.1. Missió de salvaguarda dels
drets fonamentals i les llibertats
públiques

El Plenari del Consell Municipal, en la ses-
sió celebrada el dia 21 de març de 2003, va
aprovar el Reglament orgànic de la Sindica-
tura de Greuges de Barcelona fonamentat en
la Llei municipal i de règim local de Catalu-
nya, la qual preveu que l’organització muni-
cipal es pot complementar amb el Síndic/a
municipal de Greuges per fer efectius els
drets establerts en la mateixa llei en favor de
les ciutadanes i els ciutadans. Anteriorment
l’Ajuntament havia signat amb altres ciutats
europees la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC);
l’article XXVII de la carta estableix, entre els
seus mecanismes de prevenció, la implanta-
ció de l’Ombudsman municipal o Defensor
del Poble com a institució independent i im-
parcial; la funció principal d’aquest òrgan ha
de ser la defensa dels drets fonamentals i les
llibertats públiques dels veïns i veïnes del
municipi. El reglament afegeix també com
a subjectes d’empara aquelles persones que
es trobin a la ciutat encara que no en siguin
residents.

Segons el seu reglament orgànic, la síndica
–amb aquestes finalitats de defensa– pot su-
pervisar les activitats de l’Administració mu-
nicipal comptant amb la col·laboració de tots
els òrgans municipals, inclosos els organis-

mes autònoms i les societats de capital ma-
joritàriament municipal. En els supòsits de
consorcis, mancomunitats, comarques, enti-
tats metropolitanes, societats d’economia
mixta amb participació municipal i altres or-
ganismes en què participi l’Ajuntament de
Barcelona, la col·laboració l’han de prestar
els i les representants municipals.

Per facilitar la tasca supervisora, l’alcalde ha
de canalitzar les peticions de la síndica i do-
nar les instruccions adients a l’organització
municipal per tal que se subministrin les da-
des, els expedients i altres documents neces-
saris que permetin dur a terme adequadament
les actuacions investigadores. La síndica exer-
ceix les seves funcions –iniciades d’ofici o en
virtut de la queixa– amb independència i im-
parcialitat, sense rebre instruccions de cap au-
toritat o càrrec municipal.

Anualment, en el primer trimestre de l’any,
la Síndica de Greuges de Barcelona ha de
presentar al Plenari del Consell Municipal
un informe de les seves actuacions, en el qual
ha de constar necessàriament:
- El nombre i la mena de les queixes formu-
lades i dels expedients iniciats d’ofici.

- Les queixes rebutjades, les que es troben en
tramitació i les ja investigades, amb el re-
sultat obtingut i també les causes que hi
van donar lloc.

Aquest és l’objecte i el contingut del present
informe.
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1.2. Drets Humans, Drets Fona -
mentals i Drets de Ciutadania

La missió de la síndica és la salvaguarda dels
drets fonamentals i les llibertats públiques,
segons diu el seu reglament orgànic. Salva -
guardar és l’acció de garantir, i per tant és
funció de la síndica garantir tots els drets, les
llibertats i els béns de la població i de les per-
sones que eventualment es troben a Barcelo-
na davant de tot possible greuge provinent
de l’Ajuntament. Pot semblar una funció in-
abastable, però afortunadament, en temps de
democràcia, aquesta funció és, en la major
part dels casos, una funció preventiva i de se-
guretat revisora perquè els òrgans públics te-
nen clara la seva subjecció a la llei i al dret;
no obstant això, té especial importància quan
es produeix una crisi econòmica i de valors
com la que vivim. Arriben moltes queixes a
la institució de la Síndica de Greuges, però
moltes vegades són “causes perdudes”, o úl-
times esperances o frustracions i impotències
davant de la poderosa i distant Administra-
ció; la missió de la síndica és escoltar-les to-
tes i assegurar-se que la pèrdua de dret invo-
cada i imputada a l’Ajuntament és real i
efectiva, o no, i si ho és declarar que la per-
sona interessada té un dret que li ha de ser re-
conegut, i perseguir-ne el reconeixement per-
què mai un dret personal pugui ser conculcat
des d’un servei municipal.

La missió de la síndica és 
la salvaguarda i defensa dels 
drets fonamentals i les llibertats
públiques a Barcelona 

Com cada any, en emetre l’informe al Consell
Municipal recordem, i ens hi ratifiquem, que
la missió de salvaguarda i defensa es desen-
volupa basant-se en els drets proclamats en
la Constitució espanyola (CE): aquests drets
són la clau de volta dels poders públics, sen-

se els quals no tenen raó d’existir, i s’han
d’entendre com el conjunt de mandats i de
previsions constitucionals relatius tant als
drets fonamentals estrictes com als principis
rectors de la política social i econòmica, i als
principis de la bona Administració.

La matèria estricta “drets fonamentals i lli-
bertats públiques”, que és la base de la inter-
venció de la síndica, té diferents nivells de
transcendència o qualitat per la seva reper-
cussió en la dignitat humana i la seva dife-
rent qualificació constitucional. 

Un primer grup és el dels que anomenem
drets fonamentals estrictes. Aquests són els com-
pendiats en la secció primera del capítol II
del títol I de la Constitució, a la qual cal afe-
gir els drets a la dignitat personal (art. 10) i
a la igualtat jurídica (art. 14); és el conjunt
que es pot anomenar drets fonamentals formals,
que són la justificació primera de l’existència
de tot poder públic i també de la missió de
la síndica de greuges, que ha de vetllar per-
què no es produeixin situacions de desconei-
xement negligent o dolosa, com ara serien:
• L’atemptat a la dignitat o al lliure desen-

volupament de la personalitat de qualsevol
persona amb independència del seu origen
i circumstància (art. 10 CE).

• El tracte desigual entre les persones de na-
cionalitat espanyola davant de la llei amb
discriminació per circumstàncies personals
o socials (art. 14 CE).

• El perill o la lesió en la integritat física o
moral, o el sotmetiment a una persona a
tractes inhumans o degradants, o que ferei-
xin la seva dignitat (art. 15 CE).

• El fet de posar impediments o tenir preju-
dicis relacionats amb la llibertat ideològi-
ca, religiosa i de culte (art. 16 CE).

• L’atemptat a la llibertat i la seguretat físi-
ca amb compulsions il·lícites (art. 17 CE).

• L’ofensa a l’honor, ja que la Constitució en
garanteix el dret (art. 18 CE).

• L’agressió a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, a la inviolabilitat del
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domicili o al secret de les comunicacions
(art. 18 CE). Inclou la immissió d’agents
físics com el soroll en la intimitat de la llar.

• La imposició de dificultats a la llibertat de
residència i moviment pel territori nacio-
nal (art. 19 CE).

• L’obstrucció a la llibertat d’expressió i d’in-
formació o la imposició de dificultats in-
justificades per comunicar i rebre lliure-
ment informació veraç per qualsevol mitjà
de difusió (art. 20 CE).

• L’obstrucció a la producció o creació literà-
ria, artística, científica i tècnica (art. 20 CE).

• Els impediments a l’exercici del dret de re-
unió o manifestació (art. 21 CE).

• Els obstacles a la participació en els afers pú-
blics o a l’accés a la funció pública (art. 23 CE). 

• La manca de garanties en l’aplicació de san-
cions administratives (art. 25 CE).

• La no-satisfacció dels drets relatius a l’edu-
cació, tant de l’alumnat, o de la seva repre-
sentació, com del professorat (art. 27 CE).

• L’existència de dificultats injustificades a
l’exercici dels drets sindicals, de vaga i de
negociació col·lectiva (art. 28 i 37 CE).

• La desatenció al dret fonamental de petició
(art. 29 CE).

• La no-aplicació dels drets vinculats a l’equi-
tat pressupostària i als tributs (art. 31 CE).

• La intromissió il·legítima en el dret a la
propietat, la no-consideració de la seva vin-
culació social, o l’expropiació injustificada
(art. 33 CE).

• La desatenció als drets laborals (art. 35 CE).
• L’existència de dificultats injustificades a la

llibertat d’empresa (art. 38 CE).

Un segon grup de drets constitucionals està
condicionat per la legislació, la programació i
el desenvolupament reglamentari, des dels po-
ders públics: és el grup dels drets socials. El
grau de realització i gaudiment d’aquests de-
pèn del reconeixement de prioritats pressupos-
tàries i del sentit de justícia social dels matei-
xos poders públics; però aquests drets són
igualment exigibles pel fet de ser consubstan-
cials amb la condició humana. En aquest con-

junt de drets, l’objectiu de la síndica de greu-
ges és vetllar pel seu desenvolupament ponde-
rat i responsable sota criteris d’aplicació dels
valors constitucionals de justícia i d’igual tat.
Són el conjunt que, sota el títol de “Principis
rectors de la política social i econòmica”, figu-
ra en el capítol de la Constitució que porta el
nom de “Dels drets i deures fonamentals”. La
configuració legal i pressupostària els condi-
ciona, no obstant això, la síndica de greuges
ha de vetllar perquè el seu reconeixement i 
la seva protecció presideixin tota l’actuació
muni cipal. Aquest conjunt inclou:
• La protecció social, econòmica i jurídica de

la família i els infants (art. 39 CE).
• La promoció de les condicions favorables per

al progrés social i econòmic i per a una dis-
tribució de la renda personal més equitativa;
d’una manera especial, la política orientada
cap a la plena ocupació (art. 40 CE).

• Les prestacions assistencials i complemen-
tàries de la Seguretat Social (art. 41 CE).

• La tutela de la salut pública per mitjà de
mesures preventives i de les prestacions i
dels serveis necessaris. I la facilitació de la
utilització adequada del lleure (art. 43 CE).

• La promoció i tutela de l’accés a la cultura
i a la ciència (art. 44 CE).

• El dret de tothom a disposar d’un medi
ambient adequat per al desenvolupament
de la persona (art. 45 CE).

• La conservació i l’enriquiment del patrimo-
ni històric, cultural i artístic (art. 46 CE).

• La realització del dret a un habitatge dig-
ne i adequat i a una regulació de la utilit-
zació del sòl d’acord amb l’interès general
que n’impedeixi l’especulació (art. 47 CE).

• La realització d’una política de prevenció, trac-
tament, rehabilitació i integració de les perso-
nes amb discapacitat, a les quals s’ha de pres-
tar l’atenció especialitzada que requereixen i
se’ls ha d’emparar especialment en la consecu-
ció dels drets constitucionals (art. 49 CE).

• La promoció del benestar de la gent gran
mitjançant un sistema de serveis socials que
atengui els problemes específics de salut,
habitatge, cultura i lleure (art. 50 CE).
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• La protecció eficaç de tothom com a perso-
nes consumidores i usuàries en la seva se-
guretat, la seva salut i els seus legítims in-
teressos econòmics (art. 51 CE). 

D’acord amb les autoexigències positives que
l’Ajuntament ha subscrit amb la CESDHC, i
molt recentment amb la Carta de Ciutadania.
Carta de Drets i Deures de Barcelona (CCDD),
la nostra ciutat es projecta com a capdavante-
ra dels drets cívics. Aquests drets de tercera
generació inclouen un plus de qualitat sobre
els enunciats anteriorment, tot i que es refe-
reixen a àmbits concurrents, i inclouen:
• Els drets i deures d’ordre sociològic: dret a la

ciutat, participació, igualtat i no-discrimina-
ció, llibertat cultural, lingüística i religiosa,
associació, reunió i manifestació, informació.

• Els drets i deures comunitaris: vida priva-
da i familiar, treball i lleure, salut, habitat-
ge, llibertat i seguretat.

• Els drets i deures de la solidaritat: protec-
ció als col·lectius més vulnerables, accessi-
bilitat i integració. 

• Drets i deures culturals: participació en la
vida cultural, en el patrimoni cultural i ar-
quitectònic, i en la formació.

• Drets i deures ambientals: urbanisme, dret
a un medi ambient sa, i tranquil·litat.

Tot això amb l’abast de les ordenances muni-
cipals i la ponderació que es dedueix dels prin-
cipis generals del dret i del dret natural. Com
a colofó, la CCDD afegeix el dret que tota per-
sona té de demanar l’empara de la síndica de
greuges per a la revisió de la seva causa.

I de forma transversal és matèria objecte de su-
pervisió per la síndica l’acompliment dels
principis i les normes concretes de la bona Ad-
ministració derivades dels articles 9 (Admi-
nistració proactiva), 103 (Administració ob-
jectiva, eficaç i sotmesa al dret) i 105
(Administració reglada) de la CE. Aquests
principis instrumentals que fan bona l’Admi-
nistració tenen una especial rellevància en la
realització dels drets relatius al règim jurídic

de l’Administració local, que podem compen-
diar, pel que fa als drets i deures dels veïns i
veïnes, de la manera següent:
• Ser elector o electora i elegible, d’acord

amb el que disposa la legislació electoral.
• Participar en la gestió municipal, d’acord

amb el que disposen les lleis i els regla-
ments propis del municipi i, si escau, quan
els òrgans de govern i de l’Administració
municipal demanin la col·laboració amb
caràcter voluntari.

• Utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els
serveis públics municipals i accedir als
aprofitaments comunals d’acord amb les
normes aplicables.

• Contribuir, mitjançant les prestacions eco-
nòmiques i personals establertes per llei, a
l’exercici de les competències municipals.

• Rebre informació, amb petició raonada, i
dirigir sol·licitud prèvia a l’Administració
municipal, en relació amb tots els expe-
dients i la documentació municipal, d’a-
cord amb el que estableixen l’article 105
de la Constitució, la legislació de règim lo-
cal i els reglaments de la corporació.

• Sol·licitar la consulta popular en els termes
establerts per la llei.

• Exigir la prestació i, si escau, l’establiment
del servei públic corresponent, quan cons-
titueixi competència municipal pròpia de
caràcter obligatori.

Aquest darrer, el dret a la prestació i l’esta-
bliment de serveis, junt amb el de submissió
de l’Administració a la llei i al dret són els
invocats més freqüentment pels ciutadans i
ciutadanes quan demanen la intervenció de
la Sindicatura de Greuges.

1.3. La justícia social enfront 
del dret positiu

No falten normes, segons acabem de referen-
ciar en l’epígraf anterior, i totes elles tenen
desenes de reglaments de desplegament. Pe-
rò l’Administració, quan elabora decrets i or-
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denances, i quan els aplica, ha d’anar amb cu-
ra perquè en ocasions el dret normatiu pot es-
devenir injustícia. La norma –dret positiu–
es pot convertir en generació d’injustícia, se-
gons hem vist al llarg de l’any 2012, com ha
passat amb la regulació de l’impost de la
plusvàlua, o en ocasions amb l’Ordenança de
mesures de convivència; i això obliga a revi-
sar la norma teleològicament, és a dir, en fun-
ció de la lògica de l’objectiu per al qual va ser
creada, i dels drets fonamentals perquè de ve-
gades el resultat pot ser injust per una redac-
ció defectuosa o per manca d’equitat. 

Com afrontar aquestes situacions des de la de-
fensoria? La resposta és clara: confrontant la
norma aplicable al cas amb els valors consti-
tucionals superiors i els principis generals del
dret, és a dir, apel·lant a l’equitat, la justícia,
la igualtat i l’assignació equitativa dels recur-
sos públics. I per tant qüestionant pública-
ment la legitimitat de tot acte o norma que no
sigui respectuosa amb aquells valors.

La defensoria de greuges de Barcelona té l’o-
bligació de qüestionar la norma que genera
resultats d’injustícia. És a dir, no s’ha de li-
mitar a revisar una multa, com ho faria un
tribunal del contenciós, sinó que ha de ser un
motor permanent en la lluita per a la salva-
guarda dels drets humans a la ciutat, i res hu-
mà li pot ser aliè.

La importància de la institució per a la ciu-
tadania prové del fet que abasta i empara tots
els àmbits de la vida ciutadana; importància
per l’amplitud de la competència: si l’Admi-
nistració local està present en les vides de to-
ta la població de la ciutat –del bressol a la
tomba– la defensoria també ho està. I d’a-
questa manera pot ajudar a la transparència i
a la salvaguarda dels drets, i estimular el
compliment de deures públics.

En temps de crisi, aquesta missió és encara
més important perquè hi ha més necessitats
i menys mitjans per satisfer-les, i per això és

necessari afermar l’equitat en l’assignació de
recursos perquè hi hagi justícia social. I és
més necessària perquè des de la posició de la
ciutadania trobem més frustració, més pèr-
dua de drets, més resignació en algunes per-
sones, i també més indignació, en d’altres, i
juntament amb tot això la crisi de credibili-
tat en l’estat social i democràtic de dret.

La defensoria té, doncs, una missió important
que lícitament no pot declinar perquè és la
darrera esperança de la persona perduda i de
la perdedora , és una missió útil perquè dó-
na un servei essencial i gratuït a totes les per-
sones, i atén amb total atenció les més fràgils,
alhora que cerca fórmules de solució als seus
problemes. I per això mateix les actuacions
d’ofici són importants.

La Sindicatura intervé en els problemes de la
ciutadania amb cinc instruments: 
• assessorament 
• supervisió 
• mediació 
• observatori de riscos 
• pedagogia de drets i obligacions 

Aquestes eines busquen exhaurir les possibi-
litats d’assolir la justícia i impedir la renún-
cia del propi dret per part del ciutadà o ciu-
tadana davant de la impossibilitat material
de defensar-lo en els tribunals per manca de
coneixement, de temps o de diners.

Finalment, la institució dictamina, i es pro-
nuncia sobre si l’actuació municipal ha estat
ajustada a dret i a equitat, i, si escau, dema-
na a l’Ajuntament que rectifiqui. 

La Sindicatura és també un observatori privi-
legiat de riscos generals, i pot fer un seguiment
preventiu de l’acció i la política administrati-
ves, així com fer una col·laboració constructi-
va amb el Govern municipal. En aquesta línia,
la promoció de la millora de la normativa lo-
cal és un objectiu necessari perquè normativa
i justícia no sempre coincideixen.



La síndica de greuges defensa els drets fona-
mentals i les llibertats públiques de tots els
ciutadans i ciutadanes de Barcelona i de les
persones que s’hi trobin, encara que no en si-
guin residents, en tot allò que afecta l’activi-
tat administrativa de l’Ajuntament, dels seus
organismes autònoms i d’altres entitats pres-
tadores de serveis públics que en depenen. A
aquests efectes, la síndica ha d’atendre les
queixes que se li presentin i donar-hi curs,
sense perjudici d’accions que pugui promou-
re per pròpia iniciativa, i pot supervisar les
activitats de l’Administració municipal. 

Procediment de tramitació 
de les queixes

La síndica pot actuar d’ofici o a instància de
persona interessada. 

Conforme al que estableix la base III.3 del
Reglament, la relació entre la síndica i l’or-
ganització municipal i els organismes i les
entitats que depenen de l’Ajuntament es re-
alitza a través de l’Alcaldia, des d’on s’han de
canalitzar les peticions d’informes i expe-
dients, i des d’on es donen les instruccions
adients a l’organització per tal que li siguin
lliurades les dades i la documentació neces-
sàries perquè pugui dur a terme les seves ac-
tuacions. 

Pot adreçar-se a la síndica de greuges qualse-
vol persona física o jurídica, sense cap mena
de restricció, que acrediti un interès legítim
en relació amb l’objecte de la queixa.

Les queixes poden presentar-se oralment o per
escrit. En cas que es formuli una queixa oral,
la persona interessada haurà de signar-ne la
transcripció. En qualsevol cas, haurà de cons-
tar el nom i els cognoms, el DNI i el domici-
li de les persones interessades, i hauran d’a-
companyar les seves queixes dels documents i
altres mitjans de prova que les fonamentin.
Per presentar una queixa oral s’ha de sol·lici-
tar una cita per escrit, a l’oficina de la Síndi-
ca, i s’han d’exposar les raons de la petició. 

Les queixes es poden presentar en qualsevol
dels punts habilitats per al registre d’entra-
da de documents, des d’on es faran arribar a
l’oficina de la Síndica. 

No es podran presentar queixes quan hagi
transcorregut el termini d’un any, des que
la persona afectada hagi tingut coneixement
de la conducta o s’hagin produït els fets ob-
jecte de la queixa. 

L’oficina de la Síndica de Greuges registra
totes les queixes que es formulin i n’acusa
recepció. A l’efecte del que disposa la base
IV.3 del Reglament ha de rebutjar les quei-
xes següents: 
– Les queixes anònimes. 
– Les queixes en què adverteixi mala fe, falta

de fonament o inexistència de pretensió. 
– Les queixes en la tramitació de les quals

s’irrogui perjudici al legítim dret de ter-
cera persona. 

També ha de rebutjar les queixes que no tin-
guin a veure amb l’àmbit de la seva compe-
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tència. Si les queixes tenen a veure amb
l’àmbit de la competència de la institució
del Síndic de Greuges de Catalunya o del
Defensor del Poble, han de ser remeses a
aquestes institucions. 

Admesa una queixa, la Síndica pren les me-
sures d’investigació que considera oportu-
nes de cara a clarificar-la. Tota la documen-
tació que se li remeti des dels òrgans
administratius té el caràcter de reservada.
En cas que se sol·liciti informe dels depar-
taments, organismes o dependències admi-
nistratives, aquest s’ha d’emetre en el ter-
mini de quinze dies des de la recepció de la
sol·licitud. 

La defensora no pot supervisar
reclamacions que estiguin pendents
d’una resolució judicial

La síndica de greuges no pot investigar les
queixes l’objecte de les quals es troba pen-
dent d’una resolució judicial. Pot suspendre
la seva actuació si, havent-la iniciada, una
persona interessada interposa demanda o re-
curs davant dels tribunals; l’haurà de sus-
pendre, però, quan el procediment es trobi
pendent de sentència. 

En el cas que, com a resultat de l’actuació
investigadora, apareguessin indicis racionals
de criminalitat, la Síndica ho ha de posar en
coneixement del Ministeri Fiscal. 

Si de les actuacions s’observen indicis d’in-
fraccions disciplinàries de personal de l’Ad-
ministració municipal, n’ha de donar comp-
te a l’Alcaldia per a l’adopció de les mesures
que s’estimin oportunes. 

La síndica de greuges ha de comunicar el re-
sultat de les investigacions a les persones
que hagin formulat la queixa. Així mateix,

ho ha de comunicar a l’alcaldia per tal que
el facin arribar a les autoritats o al funcio-
nariat i personal afectats. 

La defensora no està facultada per anul·lar
actes o resolucions de cap tipus de l’Admi-
nistració municipal o dels organismes i en-
titats que depenen de l’Ajuntament, tot i
que pot suggerir criteris alternatius perquè
siguin modificats. Pot formular adverti-
ments i recomanacions quan ho estimi pro-
cedent. Així mateix, pot proposar fórmules
de conciliació o d’acord per facilitar una re-
solució ràpida i satisfactòria de les queixes. 

2.1. Recursos humans i materials

Per tal de salvaguardar la independència de
la síndica, el Reglament de la institució es-
tableix que disposarà dels recursos materials
i humans necessaris, així com de la col·labo-
ració de tots els òrgans municipals i orga-
nismes vinculats (base II del Reglament del
Síndic/a de Greuges de Barcelona).

L’adscripció funcional de la seva oficina ho
és a través de l’Alcaldia i la Gerència Muni-
cipal però sense dependència jeràrquica ni
mandat de cap classe. 

La síndica compta amb un adjunt, una asses-
soria i un gabinet de suport. L’adjunt a la sín-
dica és un càrrec eventual, nomenat pel Ple-
nari del Consell Municipal, al qual correspon
assumir les funcions d’investigació que la sín-
dica li encomani o li delegui. L’assessoria tèc-
nica i jurídica està composta per personal
funcionari especialitzat i designat lliurement
per la síndica, prèvia convocatòria pública. El
gabinet de suport està format per la cap de
gabinet i dues secretàries; també compta amb
la col·laboració tècnica externa en l’àmbit lin-
güístic i de la comunicació.

L’assessoria tècnica i jurídica funciona com un
equip interprofessional que fa l’atenció direc-



ta al públic, la recepció de les queixes, la ins-
trucció dels expedients d’investigació i les pro-
postes de decisió de la síndica. Està composta
per set places funcionarials de nivell 26z. 

L’assessoria té per missió desenvolupar tots
els processos tècnics necessaris per investi-
gar i obtenir les informacions adequades per
atendre les queixes que els ciutadans i ciuta-
danes presentin a la Sindicatura i donar-los
resposta. 

La condició atípica d’aquesta institució no
permet aplicar el procediment administra-
tiu comú en la investigació de les queixes i
actuacions d’ofici ja que no tenen per objec-
te el dictat d’un acte administratiu. D’altra
banda, la insuficiència del Reglament propi
obliga a aplicar, per analogia mutatis mutan-
di, el de la figura homònima de la Generali-
tat de Catalunya, ja que així la Llei del sín-
dic de greuges permet completar la
configuració dels tràmits i garanties. 

2.2. Fonamentació de les 
decisions: dret i equitat

Tant l’acte d’admissió a tràmit d’una queixa
com després la decisió de la síndica sobre
aquesta són fruit d’una avaluació de la quei-
xa en què s’han pres com a referències les
normes de drets fonamentals referenciades
en l’apartat 1.2, i en les de drets procedi-
mentals que conformen els principis d’una
bona Administració. Aquesta avaluació por-
ta a un pronunciament de la síndica que ha
d’estar fonamentat amb precisió jurídica, pe-
rò també és inevitable la valoració en equi-
tat conseqüent amb els principis generals del
dret, i amb la idea de justícia social.

El contrast entre els fets evidenciats, el dret
positiu i el dret natural, així com els princi-
pis d’una bona Administració, comporta un
pronunciament molt fonamentat que se sot-
met als responsables municipals i que ha de

causar uns efectes clars, ja que, en cas con-
trari, aquesta institució no tindria eficàcia
per a la ciutadania ni sentit per al mateix
consistori que l’ha creada.

La ciutadania afectada per un acte
o una omissió de l’Ajuntament pot
demanar la revisió de la seva causa 

Totes les persones afectades per un acte o
omissió de l’Ajuntament de Barcelona tenen
dret a demanar l’empara de la síndica de
greuges perquè es revisi la seva causa. La sín-
dica té l’atribut establert pel consistori de
valorar les actuacions de l’Administració
municipal i el funcionament dels serveis pú-
blics, de fer costat al ciutadà o ciutadana en
la seva cerca de la veritat i de la satisfacció
dels seus drets, i de proposar solucions i mi-
llores. 

Però les decisions de la síndica de greuges no
poden modificar resolucions administratives.
És lògic i necessari que així sigui per segu-
retat jurídica i perquè això no és funció seva
sinó dels mecanismes juridicoadministrati-
us de l’estat de dret. Però la intervenció de
la síndica de greuges ha de poder tenir uns
efectes pràctics per a la ciutadania. Per això
el Reglament de la Sindicatura preveu l’e-
missió de recomanacions, advertiments i
suggeriments. Aquests pronunciaments es
desprenen de la valoració –des d’un observa-
tori neutral i objectiu– en termes de dret i
d’equitat de les circumstàncies concurrents
en l’expedient concret considerat, i poden
consistir a demanar la revisió d’un expedient
o fer constar un fet. Així: 

• Un advertiment a un servei municipal és
una crida d’atenció quan s’ha constatat un
perjudici material o moral a un ciutadà que,
en opinió de la síndica de greuges, mereix
una reparació.
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• Una recomanació específica s’emet quan
s’ha trobat que és convenient esmenar una
manera administrativa de procedir en el sen-
tit que s’indica per evitar nous greuges o aug-
mentar l’eficàcia o la qualitat dels serveis.

• Un suggeriment emès significa l’aportació
d’una proposta de millora o de solució alter-
nativa que es trasllada al responsable del ser-
vei perquè la valori, ja que el fet que una si-

tuació sigui legal no vol dir que no es pugui
millorar. Es tracta, doncs, d’aconsellar allò que
es creu que és millor, útil o oportú, però que
finalment ho ha de valorar l’òrgan receptor.

Davant d’aquests pronunciaments, és neces-
sari que seguidament l’òrgan responsable els
estudiï i comuniqui el seu posicionament fi-
nal, fet que la síndica comunicarà al Plenari
en l’informe anual a partir de l’any 2012.
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3.1. Presentació de l’informe
anual 2011 

El dia 15 de març de 2012, la síndica de
greuges M. Assumpció Vilà i Planas va pre-
sentar davant del Plenari del Consell Muni-
cipal l’informe anual.

En aquest informe es recullen el contingut i
el balanç de les queixes rebudes durant l’any
2012 i les recomanacions que formula a l’A-
juntament. 

Les primeres paraules dirigides al Plenari van
ser de repulsa pels aldarulls provocats per un
grup de persones, ocorreguts a la ciutat el dia
anterior amb motiu d’una manifestació en
defensa dels drets de la ciutadania, cosa que
va restar atenció als milers de manifestants
que ho van fer amb absolut civisme.

Els apartats de l’informe dels quals la síndi-
ca de greuges va destacar diverses recomana-
cions van ser els de les queixes referides a
l’habitatge, els sorolls, l’accessibilitat i la mo-
bilitat, la participació cívica i la gestió dels
serveis públics, el treball i la funció pública,
la immigració i els serveis socials.

La síndica també va fer un esment especial al
moment de crisi econòmica i social actual, que
cada dia es va fent més greu. En aquest con-
text, va ressaltar la missió de salvaguarda de la

Sindicatura, que és la de procurar que els ser-
veis bàsics arribin a tothom i que es mantin-
guin els progressos socials i democràtics.

Vilà ha de procurar que els serveis
bàsics arribin a tothom i que es
mantinguin els progressos socials i
democràtics

La síndica va destacar també el paper de les
institucions defensores de greuges com unes
de les més properes a la ciutadania, més àgils,
menys costoses i possiblement les més justes,
ja que les queixes no es resolen només en ter-
mes de dret estricte, sinó en termes d’equi-
tat, en què es té en compte el factor humà.

Per acabar, la síndica va agrair la tasca de tot
l’equip de la Sindicatura i el seu compromís
en la defensa dels drets de la ciutadania de
Barcelona.

3.2. Difusió i presència pública

Durant l’any 2012, la síndica va continuar la
difusió de la institució amb la presència als
mitjans de comunicació i amb la participació
en diferents conferències, taules rodones i
col·loquis sobre temes d’actualitat. 
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Va fer xerrades per presentar i donar a conèi-
xer la Sindicatura a diferents entitats de la ciu-
tat. En concret, a l’Associació Casal Gent Gran
Josep Trueta; a “Sopar Hora Europea”, de
l’Àmbit Maria Corral; a l’Escola d’Adults de
la Verneda; a l’Institut Municipal de Persones
amb Disminució; a la Coordinadora d’Entitats
del Poble Sec (Centre Cívic el Sortidor); a Can
Saladrigas (Poblenou), i als Lluïsos de Gràcia.

La síndica també va estar present en diferents
jornades i actes que es van celebrar a la ciutat
durant el 2012, com són: “L’Europa inacaba-
da: és una aposta des del dret”, presentada per
Eugeni Gay; la presentació de la campanya
“Cuina Catalana / Candidatura Unesco 2013”;
Dia Internacional de la Dona, al Parlament de
Catalunya; Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes, del Parlament de Catalunya; Plataforma
Unitària Contra les Violències de Gènere, ac-
te en commemoració del Dia Internacional
contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia al Parlament de Catalunya; presentació de
la Societat Catalana de Mediació en Salut; la
jornada al Col·legi d’Advocats “Llibertat reli-
giosa i societat actual”; la presentació del Pla
estratègic comarcal; la presentació de les con-
clusions del II Congrés d’Associacions de Bar-
celona, i la Marató de TV3.

• Visites i entrevistes amb entitats 
de la ciutat 

Durant l’any 2012, la síndica de greuges de
Barcelona va fer visites a diferents entitats de
Barcelona. Aquestes visites permeten tenir un
coneixement directe dels serveis que han es-
tat causa de queixa i també conèixer i recollir
parers d’entitats i associacions de la ciutat.

També els i les membres del seu equip es
desplacen habitualment a diferents llocs de
la ciutat per comprovar la realitat de les si-
tuacions referides a les queixes presentades
per la ciutadania i poder tenir un coneixe-
ment més exacte a l’hora de dictar resolu-
cions. 

Les entitats que s’han visitat o amb les quals
s’ha mantingut una entrevista són: Federa-
ció Catalana de Voluntariat Social, Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Cata-
lunya, Fundació Arrels, Fundació Fias, Res-
ponsabilitat Social de les Organitzacions
(RSO), Associació Àgata, Fundació Pere
Tarrés, FAVB (3), Creu Roja, Associació
Calderina, Fundació Ronald MacDonald,
Lloc de la Dona, Telèfon de l’Esperança, Cír-
culo de Mujeres de Negocios, Observatori
contra l’Homofòbia, Associació Hèlia, Pla-
taforma 03, Associació de Veïns i Veïnes del
Poblenou, Federació Catalana d’Entitats
contra el Càncer, Associació de Veïns del
Camp de l’Arpa, Càritas, Associació Diomi-
ra, Trini Jove, Associació per a les Nacions
Unides a Espanya, Associació de Veïns de
Nou Barris, Fatec, Associació Discapacitats
Físics El Masnou, Associació Catalana de
Malalties Neuromusculars, Casal d’Infants,
Fundació La Roda, ACRA (Associació Ca-
talana de Recursos Assistencials), Associa-
ció de Veïns de Sarrià, Moviment Gai de Ca-
talunya, Osona contra el Càncer, SOS
Racisme, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica, Consell de la Joventut, Plata-
forma Contra la Violència de Gènere, Fun-
dació Autònoma Solidària, Associació de
Veïns de la Clota, Associació AFANOC,
Fundació Malalts Mentals de Catalunya, As-
sociació Benestar i Desenvolupament, Pla-
taforma Salvem La Rotonda, Associació de
Sales de Concert de Catalunya, Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i Associació FE-
CALON.

La síndica també va mantenir entrevistes
amb els presidents i presidentes dels col·le-
gis professionals següents: Col·legi de Tre-
ball Social de Catalunya, Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona i Col·legi de Politòlegs i
Sociòlegs de Catalunya, així com amb el de-
fensor del consumidor d’Agbar, el síndic de
greuges de la Universitat de Barcelona, i la
delegada del Govern a Catalunya i el subde-
legat de Barcelona.
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La síndica ha mantingut 
trobades regulars amb l’alcalde, 
els regidors i regidores i diferents
responsables municipals

Pel que fa als contactes amb l’Ajuntament de
Barcelona, la síndica va mantenir entrevistes
amb l’alcalde, Xavier Trias, amb les persones
responsables dels diferents grups polítics mu-
nicipals, els regidors i regidores dels deu dis-
trictes de la ciutat i de les diferents àrees, ai-
xí com amb les gerències i els càrrecs
directius relacionats amb la tasca que es des-
envolupa des de la Sindicatura. 

La síndica va assistir als plenaris del Consell
Municipal dels dies: 27 de gener, 24 de febrer,
30 de març, 27 d’abril, 25 de maig, 25 de ju-
liol, 26 d’octubre i 21 de desembre, i als ple-
naris del Consell de Ciutat del 9 de juliol i 20
de setembre. 

També va visitar la Residència Fort Pienc i el
Zoo de Barcelona.

• Jornada El Dret a una Bona
Administració

El 25 de gener, es va celebrar la jornada El
Dret a una Bona Administració, organitzada
per la Sindicatura de Greuges de Barcelona,
a la seu de la Comissió Jurídica Assessora, òr-
gan consultiu de la Generalitat de Catalunya
que vetlla per la legalitat de l’activitat de les
diverses administracions catalanes.

L’acte va ser inaugurat per l’alcalde de Barce-
lona, Xavier Trias, la síndica de greuges de
Barcelona i el president de la Comissió Jurí-
dica Assessora, Tomàs Font, que va pronun-
ciar la conferència “El dret a una bona Admi-
nistració, entre l’eficàcia i la legalitat”, on va
reflexionar sobre els drets de la ciutadania i
l’eficàcia de les administracions.

En la seva intervenció, la síndica va destacar
que, en aquesta època de recursos limitats,
el que considera més important no és que hi
hagi molts serveis sinó que els serveis bàsics
arribin a tothom d’una manera uniforme i
efectiva, i que els progressos socials pels
quals tant hem lluitat es mantinguin. Tam-
bé va dir que des de la Sindicatura el que es
busca és l’efectivitat, la garantia i l’equitat,
i correspon als poders públics promoure les
condicions per tal que la llibertat i la igual-
tat de l’individu i dels grups siguin reals i
efectives. 

La síndica va establir un paral·lelisme entre
la funció de la Sindicatura i la Comissió Ju-
rídica Assessora. Ambdues institucions han
d’emetre obligatòriament un informe; en
molts assumptes on intervé l’Ajuntament es
posicionen els serveis municipals enfront de
l’estricta legalitat i amb el seu parer ajuden
eficaçment a l’encert de les resolucions ad-
ministratives.

• Festa de la Infància al parc de la 
Ciutadella 

El 17 de novembre, es va celebrar al parc de
la Ciutadella una nova edició de la Festa de
la Infància. La cita va dirigida als nens i ne-
nes, i també al jovent que no tingui més de
divuit anys, i és un esdeveniment lúdic i de
sensibilització que vol donar a conèixer a tot-
hom els drets dels infants. La festa comme-
mora l’aniversari de l’aprovació de la Conven-
ció sobre els Drets dels Infants per part de les
Nacions Unides el 1989. La festa d’enguany
va estar ambientada en el món del circ.

Els nens i nenes van denunciar 
a la Festa de la Infància 
situacions en què no es respecten 
els seus drets 



La síndica va participar en una de les proves
que pretenien donar a conèixer les situacions
de risc que poden afectar la mainada i la ne-
cessitat de denunciar-les. L’activitat va con-
sistir a col·locar un sí o un no en dos senyals
de trànsit en funció de si els pictogrames re-
presentaven un dret o la vulneració d’un
dret, respectivament. 

L’organització la Xarxa dels Drets dels In-
fants volia donar a conèixer entre la quitxa-
lla quins són els seus drets i per a l’ocasió es
va inventar una ruta lúdica i de consciencia-
ció amb onze parades, amb tallers i jocs, que
coincidien amb alguns dels drets fonamen-
tals que apareixen en la Convenció dels
Drets dels Infants de les Nacions Unides:
identitat, atenció especial, joc, comprensió
i afecte, participació, educació, protecció,
salut, igualtat, pau i benestar i denúncia. Els
infants van poder denunciar aquelles situa-
cions en què no es respecten els seus drets i
van presentar queixes que els afectaven di-
rectament. 

3.3. Relacions externes

• Defensor del pueblo 

El dia 17 d’octubre, la síndica i el seu ad-
junt van mantenir una reunió de presenta-
ció amb la Defensora del Pueblo de l’Estat
espanyol, a Madrid, on van intercanviar i
posar sobre la taula els diferents problemes
que afecten la ciutadania en aquests mo-
ments.

En la reunió es van tractar temes que afec-
ten el Govern d’Espanya, com són la Llei
d’estrangeria, el fenomen actual de la immi-
gració, l’eliminació per part de l’Ajunta-
ment del Registre Civil de Parelles de Fet,
la Llei de la dependència i els desnonaments
de pisos i locals que es produeixen per falta
de pagament dels crèdits hipotecaris.

• Síndic de Greuges de Catalunya

El 26 d’abril, la síndica va assistir a la pre-
sentació de l’informe anual del Síndic de
Greuges al Parlament de Catalunya.

El 7 de març, la síndica i alguns membres
del seu equip van mantenir una reunió amb
el Síndic de Greuges de Catalunya, a qui
també acompanyaven membres del seu
equip. La trobada, que va tenir lloc al des-
patx de la síndica, es van tractar diferents
temes d’actualitat i de la situació i evolució
del conveni signat l’any 2010 entre ambdu-
es institucions. 

El 19 de juliol, a la seu de la institució del
Síndic de Greuges de Catalunya, la síndica
de Barcelona i el seu adjunt van mantenir
una reunió amb la Mediatrice de la Ville de
Paris, Claire Brisset. En la reunió es van
tractar temes d’interès d’ambdues sindica-
tures, com la infància en risc, l’habitatge i
la immigració, entre d’altres. 

• Síndics de Greuges locals de Sèrbia

El 30 d’octubre, la síndica de greuges de
Barcelona va rebre la visita institucional de
defensories locals de Sèrbia. El viatge va ser
orga  nitzat per la OCDE (Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mic) i la institució del Síndic de Greuges de
Catalunya.

A la reunió, hi van assistir la síndica de Bar-
celona amb membres del seu equip, síndics
i síndiques municipals de les ciutats més
importants de Sèrbia, el president de l’As-
sociació de Defensors Locals de Sèrbia i un
membre de l’OCDE. 

L’objectiu de la trobada era principalment
conèixer l’organització i el funcionament de
la Sindicatura de Barcelona i tenir un inter-
canvi d’experiències entre les diferents ins-
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titucions. Els temes que es van treballar van
ser, entre d’altres, les competències dels sín-
dics i síndiques, les relacions amb l’Adminis-
tració, els tipus de queixes que es reben i les
decisions i recomanacions de les sindicatures.

• Síndics de greuges municipals

El Fòrum de Síndics Locals de Catalunya va
organitzar durant l’any 2012 diferents jorna-
des de formació i trobades arreu de Catalunya. 

La síndica de Barcelona ha participat en els
actes següents: 

El 23 de febrer, es va celebrar, a Arenys de
Mar, la XIV Assemblea Anual del Fòrum de
Síndics. En la reunió es va presentar l’infor-
me de gestió 2011 (activitats, formació, pu-
blicacions, comunicació i relacions institu-
cionals, entre d’altres), el Pla de treball per a
l’any 2012, la proposta d’actualització dels
Estatuts i propostes per a la futura Llei de go-
verns locals. A la reunió, hi van assistir un to-
tal de 29 sindicatures.

El 6 de març, la síndica va assistir a la pre-
sentació de l’informe anual del síndic de Sa-
badell a l’Ajuntament de Sabadell. 

El 17 d’abril, es van celebrar les IV Jornades
Locals sobre la Carta Europea de Drets Hu-
mans a la Ciutat, organitzades pel síndic de
greuges de Cornellà de Llobregat.

L’11 de maig i el 17 de juliol es van celebrar
a Barcelona les reunions preparatòries del V
Encuentro Estatal. La reunió es va fer a la Sin-
dicatura de Barcelona i hi va assistir la comis-
sió tècnica formada per diferents sindicatu-
res i assessors i assessores de l’Estat espanyol.

El 24 i 25 de maig, la síndica juntament amb
membres del seu equip van assistir a les VII

Jornades de Formació celebrades a Cornellà
de Llobregat. El tema central de les Jornades
va ser el futur dels síndics i de les síndiques
en els ajuntaments catalans arran de l’actual
situació de crisi. Després de la taula rodona,
la seixantena de persones que van assistir-hi
es va dividir en tres grups, que van treballar
sobre els àmbits següents: l’aplicació del
principi de subsidiarietat en l’Administració,
els ajuntaments i l’aplicació dels drets hu-
mans a la ciutat, i la participació ciutadana i
la bona Administració. 

El 20 de setembre, es va celebrar l’assemblea
extraordinària del Fòrum a Sant Feliu de
Guíxols. En aquesta assemblea es van discu-
tir i aprovar els nous Estatuts de l’associació.

El 15 de novembre, va tenir lloc a l’Audito-
ri de l’Hospital Mollet del Vallès el VII Ta-
ller de formació. Entre altres temes, es va par-
lar del paper i les competències dels nostres
ajuntaments en temes d’habitatge. Com a
conseqüència del debat produït després de les
ponències, el Fòrum va redactar una declara-
ció conjunta que va fer arribar a tots els mu-
nicipis i mitjans de comunicació, en què de-
manava a les administracions, i a totes les
persones públiques que en són responsables,
que impulsin canvis que imposin raonabili-
tat, justícia i solidaritat en els temes d’habi-
tatge.

El 13 de desembre, va tenir lloc a la Diputa-
ció de Barcelona la presentació de la campa-
nya de difusió de les sindicatures locals im-
pulsada pels síndics i síndiques de la
demarcació del Vallès. La campanya consta-
va d’uns plafons informatius sobre la funció
del síndic o síndica i hi havia una part desti-
nada a informació de cada sindicatura en con-
cret. La Diputació de Barcelona es va mostrar
oberta a elaborar aquest material per a les sin-
dicatures de la província Barcelona que ho
desitgin.
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V Encuentro Estatal de
Defensorías Locales 

Els dies 3, 4 i 5 d’octubre, es va celebrar, a
Barcelona, el V Encuentro Estatal de Defen-
sorías Locales, en què van participar una vui-
tantena de membres de diferents sindicatu-
res de tot Espanya. La trobada es va centrar a
analitzar el paper de les defensories en temps
de crisi i va servir per posar sobre la taula els
importants retrocessos socials que pateix la
societat per les retallades. Una de les conclu-
sions de la trobada va ser que calen mesures
pal·liatives i legislatives urgents per fer front
al greu problema de la pèrdua de l’habitatge
i evitar una fractura social.

L’Encuentro va comptar amb 
les ponències d’Eugeni Gay, 
Carme Trilla, Antón Costas 
i Carlos Jiménez Villarejo

Les jornades es van inaugurar el 3 d’octubre
al Saló de Cròniques de l’Ajuntament. L’acte
va estar presidit pel primer tinent d’alcalde,
Joaquim Forn, i va comptar amb la presència
del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ri-
bó; la síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, i la presidenta del Fòrum de
Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores
Locals de Catalunya, Glòria Valeri.

El mateix Saló de Cròniques va ser l’escena-
ri de la conferència inaugural atorgada pel
professor d’ètica de l’Institut Químic de Sar-
rià, Albert Florensa, que va fer una profun-
da anàlisi de les desigualtats socials. 

L’endemà, la cimera es va traslladar al Cen-
tre de Cultura Contemporània. Allà es va or-
ganitzar una taula rodona per analitzar la su-

pressió de drets fonamentals en l’estat del
benestar. Les persones participants eren l’ex-
fiscal d’anticorrupció Carlos Jiménez Villa-
rejo; la directora del Servei de Mediació en
Habitatge de Càritas, Carme Trilla, i el ca-
tedràtic de Política Econòmica de la UB,
Antón Costas.

Després de dinar es va organitzar un xerrada
col·loqui amb el vicepresident emèrit del
Tribunal Constitucional (TC), Eugeni Gay.
L’exmagistrat va defensar el paper dels sín-
dics i síndiques i va enumerar les prioritats
de les defensories: preservar el principi de
distribució equitativa de la riquesa, lluitar
contra la corrupció i promoure que els pres-
supostos s’ajustin a la Constitució.

El dia 5, la jornada va tenir lloc al Parlament
de Catalunya i la sessió va ser inaugurada per
la presidenta Núria de Gispert. Després de la
inauguració, l’adjunt a la síndica de Barcelo-
na, Marino Villa, va fer la ponència, amb el
posterior debat, “Importancia, utilidad y efi-
cacia de las defensorías en tiempo de crisis”.

Les conclusions de la reunió es van presentar
al mateix Parlament. Les sindicatures van
considerar que actualment el més urgent era
posar remei al problema de l’habitatge. Una
de les prioritats ha de ser buscar solucions
concretes a la dació en pagament. La troba-
da també va servir per deixar palès que, amb
la crisi, moltes de les queixes que reben les
sindicatures superen l’àmbit local i que amb
les retallades ha disminuït força la capacitat
dels ajuntaments per afrontar moltes situa-
cions d’urgència social.

Al llarg dels tres dies, les persones que van
participar en la trobada també van tenir l’o-
portunitat de visitar l’Ajuntament de Bar-
celona, la Torre Agbar i el Parlament de Ca-
talunya. 
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2. CARRER I CONVIVÈNCIA

3. BONA ADMINISTRACIÓ 

4. PERSONES I SOCIETAT 
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La síndica té la missió de defensar els drets fo-
namentals i les llibertats públiques dels ciu-
tadans i ciutadanes de Barcelona, especialment
pel que fa als drets i llibertats relacionats amb
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat.

Els drets fonamentals estan assumits en la Car-
ta Municipal de Barcelona, i s’han d’aplicar en
la forma desplegada i adaptada a la ciutat que
conté la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans, carta aquesta que va ser rati-
ficada per unanimitat del Consistori.

La Carta Municipal va néixer –segons el que
s’hi diu– amb el desig de donar resposta a la
demanda de més proximitat que fan les grans
ciutats d’Europa; de donar prioritat al nivell
d’Administració més proper; de construir l’Eu-
ropa de la subsidiarietat tot acceptant els rep-
tes del segle XXI. La qualitat com a exigència
cívica s’ha de traduir en una millora efectiva
dels serveis municipals, en tots els camps, per
a tothom, sense excepcions ni discriminacions
per raó de sexe, d’edat, de llengua, d’origen o
de religió. 

La Carta barcelonina assegura a tots els ciuta-
dans i ciutadanes un urbanisme pensat per a
tothom i per a la millora de la qualitat de vi-
da en tots els àmbits de la ciutat, que afavo-
reixi una política pròpia d’habitatge, que tin-
gui en compte tant la construcció com la
rehabilitació dels barris envellits i que doni
una atenció especial a les necessitats d’habitat-
ges assequibles i per a la joventut. I, a més, que
tingui el medi ambient com a prioritat per a
l’acció del Govern municipal. Aquests plante-
jaments els tenim com a referència en el capí-
tol 1 d’aquest títol II de l’informe 2012 sobre
l’hàbitat urbà.

La nostra Carta Municipal vol l’equilibri de la
ciutat amb una prestació eficaç del servei de
transports urbans, que arribi a tots els ciuta-
dans i ciutadanes, visquin on visquin; una ciu-
tat que afavoreixi una mobilitat que tingui les

persones que van a peu com a destinatàries
més importants. Barcelona ha de ser una ciu-
tat segura, amb un cos de seguretat atent i
proper al veïnat. Són objectius de persecució
necessària en les decisions de la síndica del ca-
pítol 2, que anomenen “Carrer i convivència”.

És una Carta que es postula al servei d’una Ad-
ministració àgil, moderna, atenta i amable,
que ha de tenir l’ètica com a norma, sempre
present, de la seva actuació. És una llei inno-
vadora, que obre la ciutat a les noves tecnolo-
gies en el camp de les telecomunicacions, per-
què la facin més competitiva. Per això la ciutat
ha de gaudir d’un règim financer adequat i su-
ficient, que es correspongui amb les necessi-
tats i les ambicions de la ciutadania, que aspi-
ra a una assignació equitativa dels recursos
públics. D’aquí el regle de mesura de moltes
decisions de la síndica que es troben en el ca-
pítol 3 d’aquest títol II, i que porta el títol de
“Bona Administració”.

La ciutat ha de disposar 
d’uns serveis socials que garanteixin
el lliure desenvolupament 
de les persones 

Finalment, de la Carta municipal, recordem
que diu que Barcelona ha de tenir per a tot-
hom uns serveis socials que permetin el lliure
desenvolupament de la persona, especialment
en el cas de limitacions i mancances; i que Bar-
celona vol gaudir d’una sanitat de qualitat i
d’un sistema educatiu que sigui orgull de tot-
hom i garantia d’igualtat i de promoció social.
Barcelona té, a més, la responsabilitat històri-
ca de ser capital de la cultura. Tot això ho té
ben present la síndica quan fa els pronuncia-
ments del capítol 4, “Persones i societat.” 

Barcelona, doncs, és i ha de ser el resultat de
la seva bona Administració en pro de la justí-
cia social. 
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Capítol 1

TERRITORI I HÀBITAT

1.1. Habitatge digne 
1.2. Urbanisme i ciutat
1.3. Medi ambient

L’urbanisme espanyol modern va néixer a fi-
nals del segle XIX, en un context socioeconò-
mic d’industrializació i d’urbanització, al vol-
tant de dues grans ambicions de les quals
Barcelona és un bon exemple: l’eixamplament
per fer una ciutat nova i la reforma interior per
sanejar i rehabilitar la vella urbs. I en això es-
tem encara, però mentrestant s’ha produït una
evolució capital del pensament social i del
dret: la funció social de la propietat i el desen-
volupament sostenible, malgrat que encara no
es deixa veure prou en la realitat del territori
d’aquesta ciutat nostra encara en construcció i
amb moltes desigualtats.

La Constitució de 1978 estableix un nou marc
legal en tant que regula el sòl en l’article 47 i
el relaciona amb el dret a l’habitatge: “Tots els
espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequat. Els poders públics promouran les
condicions necessàries i establiran les normes

pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i
regularan la utilització del sòl d’acord amb
l’interès general per tal d’impedir l’especula-
ció. La comunitat participarà en les plusvàlu-
es que generi l’acció urbanística de les entitats
públiques.”

La regulació constitucional es fa lògicament al
costat de la relativa al medi ambient (art. 45):
“Tothom té dret a disposar d’un medi ambient
adequat per al desenvolupament de la perso-
na, i el deure de conservar-lo.” També estableix
tot seguit (art. 46) el mandat de “conservació
i promoció de l’enriquiment del patrimoni
històric, cultural i artístic dels pobles d’Espa-
nya i dels béns que l’integren, sigui quin si-
gui el règim jurídic i la titularitat”. 

Pel que fa a les matèries de què tracta el
capítol sobre territori i hàbitat, durant
l’any 2012 s’han rebut 241 queixes.



En la secció d’habitatge digne, la síndica
ha rebut 80 queixes durant l’any 2012.

A. Règim jurídic de l’habitatge

Aquest any s’han aprovat diverses normes
que afecten, en major o menor grau, l’habi-
tatge i les persones usuàries. Dues d’aques-
tes normes, que tenen el rang de reial decret
llei, van abordar, tot i que precàriament, el
problema gravíssim que pateixen moltes
persones en el nostre país per la pèrdua for-
çosa de l’habitatge a causa de l’impagament
de les quotes hipotecàries. Però el gran pro-
blema de la manca d’accés a un habitatge
digne i assequible no ha trobat cap solució
legislativa ni en la reforma de la Llei del dret

a l’habitatge efectuada per la Generalitat a
finals de l’any passat, ni en l’anunciada re-
forma de la Llei estatal d’arrendaments ur-
bans. Unes altres normes d’aquest any han
avançat en alguns aspectes disfuncionals, tot
i que amb poca transcendència pràctica per
a les famílies en l’actual crisi, i són relatives
a les activitats que es realitzen en alguns pi-
sos, o a la qualitat de l’habitatge, com ara la
cèdula d’habitabilitat. 

Entre la normativa bàsica que regula l’habi-
tatge, i que hi és aplicable, hi ha l’article 43
de la Constitució espanyola (CE) (la salut de
les persones està directament relacionada
amb les condicions dels habitatges), l’arti-
cle 47 de la CE (el dret de les persones a un
habitatge digne i adequat) i l’article 103 de

1.1. Habitatge digne 

A. Règim jurídic de l’habitatge 
B. Habitatge de protecció oficial
C. Dignitat de l’habitatge i rehabilitació 
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la CE (l’eficàcia i la submissió plena a la llei
i al dret de l’actuació de l’Administració pú-
blica). Així mateix, l’article 137 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya (EAC) esta-
bleix la competència exclusiva de la
Generalitat en matèria d’habitatge (inclou
específicament la inspecció i el control de
l’habitatge). La Carta Municipal de Barce-
lona regula la competència de l’Ajuntament
en el control sanitari dels habitatges (art.
103). La Transferència núm. 14 de compe-
tències als districtes de l’any 1986 especifi-
ca que la intervenció sanitària en habitatges
és competència dels districtes.

El Reial decret llei 27/2012, de 15 de no-
vembre, de mesures urgents per reforçar la
protecció als deutors hipotecaris, d’àmbit es-
tatal, està sent molt qüestionat des de diver-
sos sectors perquè no resol el problema de
fons sinó que té una aplicació molt limita-
da i trasllada el problema produït pel sobre-
endeutament hipotecari a un futur incert.

El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel
qual es regulen les condicions mínimes d’ha-
bitabilitat dels habitatges i la cèdula d’ha-
bitabilitat, regula les condicions mínimes
de nova construcció i les preexistents amb la
voluntat d’adequar-se a la realitat socioeco-
nòmica. Les novetats més rellevants són el
criteri de superfície mínima, l’impuls de la
rehabilitació i els supòsits de sobreocupació.
Així mateix, es potencia la tramitació de les
peticions de la cèdula d’habitabilitat per via
telemàtica i s’amplia la vigència de la cèdu-
la de primera ocupació. 

El Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments turístics i d’habitatges d’ús
turístic, integra la normativa per a establi-
ments i per als habitatges d’ús turístic
(HUT), fins fa poc regulada separadament.
D’acord amb la finalitat de la llei òmnibus,
el Decret pretén simplificar el procediment

per a aquestes activitats. També impulsa els
criteris de control i garantia de qualitat dels
allotjaments, i deixa en mans dels ajunta-
ments, mitjançant els plans d’usos, la seva
possible limitació. 

Els defensors i defensores locals 
van demanar a l’octubre mesures
pal·liatives i legislatives urgents 
per fer front als desnonaments 

La Mesura de Govern per fer front als des-
nonaments a la ciutat de Barcelona, presen-
tada al Consell Plenari del 30 de novembre
de 2011, presideix la intervenció de l’Ajun-
tament de Barcelona per pal·liar els efectes
de la crisi de l’habitatge, però Barcelona és
una ciutat compromesa en la defensa del
dret a l’habitatge, i per tant ha d’assolir re-
sultats tangibles.

Les defensores i els defensors de la ciutada-
nia presents en el V Encuentro Estatal de
Defensorías Locales, celebrat a Barcelona els
dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2012, van recla-
mar públicament mesures pal·liatives i le-
gislatives urgents per fer front al greu pro-
blema de la pèrdua de l’habitatge. 

Pel que fa a les queixes rebudes en aquest
apartat, s’han atès diverses consultes relacio-
nades amb els increments dels lloguers de pi-
sos privats. També per l’increment d’alguns
lloguers en pisos de titularitat pública i fi-
nalment pels usos inadequats d’alguns habi-
tatges. Una gran part dels assessoraments es
referien a les expectatives de dret en relació
amb el Registre de Sol·licitants d’Habitatges
de Protecció Oficial i a la manca d’alternati-
ves davant dels desnonaments de persones en
situació de precarietat econòmica.
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EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 450/2012. DRETS DEL LLOGATER D’UN HABITATGE DE
PROTECCIÓ OFICIAL (HPO).

L’arrendatària d’un HPO de titularitat municipal va manifestar que va tenir un proble-
ma amb la caldera de calefacció, que va contactar amb el Patronat Municipal de l’Habi-
tatge, el qual va substituir la caldera però pretenia incrementar-li el lloguer per aquest
canvi. El cost de la renovació era de més de 800 euros, que es traduiria en una repercus-
sió mensual i per temps indefinit.

El contracte de lloguer era del 2009 i incloïa la clàusula “(...) seran a càrrec del llogater
totes les reparacions que calguin realitzar en les instal·lacions de l’habitatge, així com
els desperfectes que es puguin produir (...)”. El PMH considerava que l’acumulador d’ai-
gua calenta sanitària formava part de les instal·lacions i que la despesa generada per la
substitució de la caldera corresponia imputar-la a l’arrendatària. 

La síndica va demanar informe al PMH i al Consorci de l’Habitatge. La Direcció de l’Ús d’un
Habitatge Digne va informar que no corresponia repercutir l’import de la despesa per la subs -
titució de la caldera. La síndica va resoldre estimar la queixa, tot i que, en el decurs del temps,
el PMH va rectificar i va anul·lar la repercussió de la despesa en el rebut del lloguer.

EXPEDIENT NÚM. 19/2012. IMPAGAMENT DE L’IBI I ALTRES DEUTES A LA
HISENDA MUNICIPAL.

Un ciutadà va manifestar que no podia pagar alguns deutes tributaris (impost de béns im-
mobles) reclamats per l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) donada la seva situació perso-
nal i econòmica. Demanava la condonació del deute o la disminució dels imports dels ter-
minis fraccionats i que no s’embargués el seu habitatge per aquests deutes. Afegia que patia
un grau de discapacitat elevat, que percebia una pensió per invalidesa i que els ingressos que
percebia només li permetien pagar la hipoteca del seu domicili. Els deutes corresponien a
l’impagament de l’IBI de diversos anys i a denúncies per vulnerar la normativa del trànsit. 

Atès que els serveis socials coneixien la situació d’aquesta persona, i que l’IMH anterior-
ment havia facilitat el fraccionament dels deutes i havia tractat diverses vegades la proble-
màtica plantejada amb l’afectat, la síndica va desestimar la queixa perquè els deutes tribu-
taris no són condonables i l’actuació municipal s’ajustava a dret. No obstant això, va
recomanar a l’Àrea de Qualitat de Vida que el Centre de Serveis Socials realitzés un estu-
di més profund de la situació de l’interessat i de l’entorn familiar per orientar-lo en el com-
pliment de les seves obligacions amb l’IMH i en el manteniment de l’economia familiar. 
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VALORACIÓ

Les queixes relatives a alguns aspectes vincu-
lats a la gestió de sol·licituds d’un HPO o
possible assetjament immobiliari s’orienten a
les oficines de l’habitatge, ateses les funcions
atribuïdes a aquests òrgans, que són presents
en cada districte de la ciutat. Tot i això, la sín-
dica intervé en moltes qüestions plantejades
quan el problema ultrapassa les competències
de gestió de les oficines o quan la resposta re-
buda d’aquestes no és satisfactòria.

Pel que fa a l’expedient núm. 450/2012, el
contracte signat entre totes dues parts es re-
geix per la Llei d’arrendaments urbans
(LAU), el contracte formalitzat entre totes
dues parts comporta l’acceptació, i per tant
el coneixement explícit, del contingut de les
clàusules, tot i que es tracti d’un contracte de
necessària adhesió per gaudir de l’habitatge
públic. El contracte, a més de la clàusula ci-
tada anteriorment, també inclou “(...) que se-
ran a càrrec del PMH les reparacions neces-
sàries de l’habitatge a fi de conservar-lo en
l’estat de servir per l’ús convingut, llevat
quan el deteriorament sigui imputable a l’ar-
rendatari/a (...)”.

L’article 21 de la Llei d’arrendaments urbans
de 1994 exposa que l’arrendador “està obli-
gat a realitzar, sense dret a un increment de
la renda, totes les reparacions que són neces-
sàries per conservar l’habitatge en les condi-
cions d’habitabilitat (...)”. I també que “(...)
les petites reparacions que exigeix el desgast
pel l’ús ordinari de l’habitatge són a càrrec de
l’arrendatari (...)”. 

El PMH no va al·legar un ús inadequat de la
instal·lació, per la qual cosa, d’acord amb una
interpretació àmplia de la normativa, aques-
ta institució entén que el cost de la reparació
correspon al PMH, ja que amb l’acumulador
d’aigua espatllat no es donarien les condi-
cions necessàries d’habitabilitat. Així mateix,
pel fet que l’arrendatària només porta tres

anys residint en l’habitatge, i no és gaire rao-
nable que la caldera deixi de funcionar en tan
poc temps. I també perquè la substitució
d’un acumulador d’aigua que comporta una
despesa de més de 800 euros difícilment es
pot entendre com una reparació menor.

La greu situació econòmica 
fa que moltes persones no puguin
assumir els deutes que han contret

La situació de precarietat econòmica compor-
ta que determinades persones no puguin fer-
se càrrec dels deutes contrets. La irracionali-
tat o els estats de desesperació de les persones
poden desembocar, de vegades, en comporta-
ments violents o agressius contra si mateixes
o contra terceres persones. En l’expedient
núm. 19/2012, la situació actual és que hi ha
una persona que acumula un deute tributari
per un import aproximat de 9.000 euros, que
té una discapacitat reconeguda del 72 %, que
percep una pensió de la Seguretat Social de
menys de 600 euros, que és propietària d’u-
na meitat indivisa d’un HPO hipotecada, en
la qual figuren empadronats altres familiars,
que té un vehicle furgoneta amb el qual re-
alitza algun treball menor ocasional, i que pa-
ga una hipoteca per un import de 324,28 eu-
ros mensuals. La síndica va resoldre que
l’actuació municipal de l’Institut Municipal
d’Hisenda s’ajustava a dret i era ponderada.

La meitat indivisa d’una propietat i la tinen-
ça d’un vehicle fa que l’interessat no sigui in-
solvent jurídicament, i que difícilment es pu-
gui incoar un expedient de fallida; però, si
per insolvència, de fet, entenem la situació en
què es troba una persona que no pot fer-se
càrrec del pagament dels deutes, l’afectat es-
tà en aquesta situació. 

La finalitat de la intervenció d’aquesta Sin-
dicatura, en aquest cas, és evitar que la situa-



ció empitjori i que es garanteixi la disponi-
bilitat present i futura del seu domicili ha-
bitual, ja que el deute i l’obligació de pagar
persisteixen i un hipotètic embargament de
l’habitatge comportaria la destrucció de la
vida econòmica de l’executat i posaria en pe-
rill la seva subsistència, i la pèrdua de l’ha-
bitatge portaria l’afectat a dependre de l’as-
sistència pública, amb costos, potser
superiors, a la recaptació pretesa.

Aquesta Sindicatura ha suggerit a l’afectat
que hauria de reflexionar sobre la possibili-
tat de constituir la protecció jurídica i eco-
nòmica del seu patrimoni, en el cas que fos
possible i d’acord amb el que preveu la Llei
41/2003, de patrimonis protegits, i també
que hauria de desprendre’s del vehicle, per-
què la protecció del seu patrimoni evitaria la
pèrdua del seu domicili i la despossessió del
vehicle asseguraria no incrementar el deute
per infringir les normes de trànsit. 

B. Habitatge de protecció oficial

Introducció

Moltes de les queixes d’aquest capítol estan
vinculades a les conseqüències del dèficit his-
tòric d’habitatges de lloguer social en el nos-
tre país i també en la nostra ciutat. Segons
dades del Comitè Europeu de Coordinació de
l’Habitatge Social (CECODHAS) de 2007,
el parc d’habitatges de lloguer social situa Es-
panya entre els països que com Lituània, Ro-
mania, Bulgària i Grècia, només tenen un
5% d’habitatge social del total d’habitatges.
Com a contrapunt, i dins dels vint-i-set pa-
ïsos, se situen els Països Baixos, que en tenen
un 34 %, i França que en té un 20 %.

Si bé Barcelona ha estat pionera amb alguns
programes d’habitatge, com la Xarxa d’Ha-
bitatges d’Inclusió o la Taula d’Emergències
Socials, la reserva d’habitatges per a contin-
gents especials, els pisos dotacionals per a

gent gran, entre d’altres, els resultats no han
estat quantitativament proporcionals a la 
potència de la ciutat. L’Administració muni-
cipal s’ha de seguir plantejant com donar
compliment a l’article 26 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, quan diu que “les 
persones que no disposen dels recursos sufi-
cients tenen dret a accedir a un habitatge
digne, per a la qual cosa els poders públics
han d’establir per llei un sistema de mesures
que garanteixi aquest dret amb les condicions
que determinen les lleis”. La Llei del dret a
l’habitatge ja estableix aquestes mesures i
pertoca al Consorci de l’Habitatge de Barce-
lona dotar-les i executar-les.

Moltes queixes rebudes per la 
síndica tenen a veure amb la
dificultat d’accedir a un pis social i
amb la manca d’habitatges 
de lloguer assequible

Moltes queixes d’aquest any posen de mani-
fest una problemàtica social basada en la di-
ficultat d’accés a un habitatge de protecció
oficial, en la manca d’habitatges de lloguer
assequible, o en la pèrdua de l’habitatge, ja
sigui per execució hipotecària o per desnona-
ment per manca de pagament del lloguer. 

Paradoxalment, de queixes vinculades a les
promocions públiques n’hi ha hagut poques,
però això és degut al fet que aquest any gai -
rebé no hi ha hagut promocions per a contin-
gents especials. Les queixes rebudes han estat
vinculades a les promocions de venda o de
dret de superfície, i fan referència a les difi-
cultats per pagar l’entrada de l’habitatge o els
rebuts de la hipoteca.

Un dels pitjors escenaris de l’habitatge, on,
malauradament, ha de viure una part de la
població de la ciutat és el dels assentaments
col·lectius en infrahabitatges; les interven-
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cions en aquesta qüestió es tracten en el ca-
pítol 4 d’aquest informe, en relació amb els
serveis socials i l’estrangeria. 

La problemàtica específica en aquesta matè-
ria ha estat:

1. Parc d’habitatge social

El Consorci de l’Habitatge, donant respos-
ta a una decisió de la síndica (expedient
núm. 203/2012), diu que el volum d’uni-
tats de convivència inscrites en el Registre
de Sol·licitants és de 27.129; tot i que s’es-
tan gestionant més de 2.000 habitatges,
dels quals s’han realitzat prop de 1.900 ad-
judicacions, és evident que no es poden
acomplir totes les sol·licituds. També és evi-
dent, al nostre entendre, que cal urgentment
una revisió de la política municipal respec-
te al parc de l’habitatge social.

Ja es deia en els informes d’aquesta Sindica-
tura de Greuges d’abans de la crisi que l’ha-
bitatge públic no era assequible per a la po-
blació més necessitada i ara, amb la
persistència de la crisi econòmica, la situació
ha empitjorat d’una manera dramàtica en al-
guns barris de la ciutat, fet que es posa de
manifest en diverses de les queixes rebudes.
En concret, des de Nou Barris (expedient
núm. 453/2012) arriba una queixa per la
greu situació de les famílies desnonades o en
risc de desnonament i la impossibilitat de
trobar una alternativa d’habitatge assequible.
La síndica va estimar la queixa perquè posa-
va en evidència un dels problemes més greus
que viuen alguns ciutadans i ciutadanes i que
requereix respostes eficients i eficaces dels po-
ders públics. Va recomanar al Consorci de
l’Habitatge de Barcelona la recerca de solu-
cions complementàries a les ofertes d’allotja-
ment actuals, com la recuperació i la reassig-
nació dels habitatges del parc de lloguer
social i l’impuls i la consolidació de les solu-
cions actuals; així mateix, va recomanar a l’À-
rea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

que avanci en la recerca d’ubicació dels allot-
jaments familiars temporals previstos i que
incrementi el nombre de pisos d’inclusió de
gestió pròpia i, finalment, va recomanar al
Districte de Nou Barris que posés en marxa
les mesures que li són pròpies per la proxi-
mitat amb els damnificats.

Una altra queixa (expedient núm. 393/2012)
plantejava la impossibilitat de pagar el llo-
guer d’un habitatge de protecció oficial del
Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquesta
queixa va ser tramitada i es va sol·licitar, en
data 13 de juny de 2012, al Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB)
que informés de l’estat de la petició de l’in-
teressat de revisió del preu de lloguer; la sín-
dica va rebre la informació que, un cop apro-
vat el conveni entre el mateix PMHB i l’Àrea
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, es po-
drà donar una resposta a la petició de l’inte-
ressat. Aquest conveni es va aprovar el 20 de
juliol de 2012 i s’hi manifesta que es podien
atorgar subvencions a les persones titulars
d’habitatges administrats pel PMHB en risc
de perdre el seu habitatge per manca de pa-
gament, no implutable als mateixos a crite-
ri dels serveis socials. Des del mes de maig,
la persona interessada està esperant rebre la
resposta definitiva a la seva petició.

Un 23 % de les persones inscrites
per accedir a un pis en règim 
de dret de superfície hi ha de
renunciar per raons econòmiques

Pel que fa a una queixa (expedient núm.
203/2012) en la qual la persona interessada
manifestava la impossibilitat d’assumir el
cost dels habitatges en règim de dret de su-
perfície, la síndica va valorar la gravetat del
tema plantejat per la constatació de la difi-
cultat de l’Administració de poder adjudicar
un habitatge de venda. L’informe municipal
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dóna compte del gran percentatge de renún-
cies en les adjudicacions de propietat dels ha-
bitatges socials en règim de dret de superfí-
cie en el darrer any 2011, encara que afegeix
que només una petita part al·lega motius eco-
nòmics. Però, de tota manera, l’augment pro-
gressiu de les renúncies per motius econò-
mics és evident i arriba al 23 % dels
habitatges en procés d’adjudicació. La síndi-
ca va recomanar al Consorci de l’Habitatge
de Barcelona que segueixi estudiant la viabi-
litat dels habitatges en venda i cerqui nous
usos per a aquests habitatges per anar dismi-
nuint el parc d’habitatges encara disponible,
i va suggerir al Consorci de l’Habitatge que
estudiï la possibilitat d’incrementar, en el fu-
tur, el parc d’habitatges de lloguer, en detri-
ment de les promocions de venda. 

2. Habitatges d’emergència social

a. Disponibilitat d’habitatges

Aquest any s’ha pogut constatar l’alta de-
manda d’habitatges d’emergència social, que
molt sovint ha impedit que la Mesa de valo-
ració mensual pogués estudiar tots els casos
presentats, així com que pogués adjudicar un
habitatge a tots els expedients aprovats. Al
voltant de 15 habitatges són els que cada mes

han posat sobre la Mesa els promotors i pro-
motores vinculats, i el fet que la reunió sigui
mensual ha ocasionat en aquelles persones
que estan ja desnonades o pendents de ser-ho
un fort desacord pel temps d’espera. De tota
manera, entenem que una major freqüència
en les meses sense una aportació més gran
d’habitatges no resoldria res. 

b. Criteris d’adjudicació dels habitatges d’emer-
gència social

S’han estudiat algunes queixes vinculades als
criteris d’adjudicació dels habitatges d’emer-
gència en la Mesa de valoració mensual. El
tema més present en les queixes fa referència
al fet que no s’ha tingut en compte el barri
de procedència de les persones adjudicatàries.
Un canvi de barri pot suposar per a algunes
famílies una complicació molt important, la
qual cosa pot dificultar molt llur dia a dia.
Aquestes famílies han de fer canvis d’escola,
de centre de serveis socials, d’ambulatori,
etc., amb les dificultats que tot això repre-
senta per a les famílies en què la vinculació
als serveis és molt important. Així mateix,
s’ha valorat negativament el fet de no tenir
en compte la grandària de l’habitatge o la
ubicació d’aquest, sobretot quan parlem de
famílies amb menors.
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EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 858/2012. PETICIÓ DE CANVI D’HABITATGE.

La promotora de la queixa va exposar la seva disconformitat amb la ubicació de l’ha-
bitatge adjudicat per la Mesa de valoracions. Va exposar que la zona del Raval Sud, on
li havia estat adjudicat l’habitatge, no és un lloc idoni per viure-hi amb la seva ger-
mana de vuit anys per les activitats i l’ambient del seu entorn. La síndica va valorar la
possibilitat d’un canvi d’habitatge pels motius al·legats per la interessada, i així ho va
fer saber al Consorci de l’Habitatge, al mateix temps que raonava amb la interessada
l’acceptació de l’habitatge adjudicat per la Mesa de valoracions. El Consorci va resol-
dre no acceptar la petició de canvi de la interessada i va al·legar que els seus motius
eren subjectius. 



EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 724/2012. DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UN HABITATGE
D’EMERGÈNCIA SOCIAL.

L’interessat va exposar la seva disconformitat per la desestimació per part de la Mesa de va-
loracions d’un habitatge d’emergència amb l’argument que l’interessat no reunia les con-
dicions establertes en el capítol IV del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitat-
ge amb Protecció Oficial de Barcelona, perquè es va considerar que, d’acord amb la
documentació aportada, els motius que provocaven la pèrdua de l’habitatge eren imputa-
bles al sol·licitant ja que en el moment de formalitzar el contracte de lloguer la renda con-
tractual de l’habitatge representava més del 90 % dels seus ingressos, per la qual cosa re-
sultava inviable poder fer-se càrrec del pagament del lloguer.

Aquesta Sindicatura va comprovar que l’interessat no podia demostrar la seva capacitat d’as-
sumir el lloguer durant els mesos en què va treballar perquè ho va fer sense contracte i no
tenia documents que acreditessin la seva solvència econòmica per pagar el lloguer. Per aquest
motiu, la síndica va estimar la queixa perquè va considerar que, en aquest cas, es tractava
d’avaluar les circumstàncies de necessitat de la persona en el moment en què va presentar la
sol·licitud i no els fets anteriors, que no tenen res a veure amb la sol·licitud actual de neces-
sitat d’habitatge, i va recomanar l’estudi i la resolució del recurs presentat per l’interessat. 

Entretant, es va tenir coneixement que el Consorci havia desestimat el recurs d’alçada pre-
sentat per l’interessat contra la resolució de desestimació de la sol·licitud d’un habitatge
d’emergència social amb la mateixa fonamentació. 

Aquesta Sindicatura considera que la resolució desestimatòria del Consorci no és ajustada
a dret per manca de base legal. Així mateix, a aquesta Sindicatura li consta que els serveis
socials d’atenció primària estan assumint l’import de 350 euros mensuals pel lloguer d’u-
na habitació on viu l’interessat amb la seva dona i els seus dos fills, i on comparteixen l’ha-
bitatge amb una altra família amb tres menors.
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c. No-acceptació de sol·licituds o denegacions de les
sol·licituds

Les queixes amb aquesta temàtica han estat
les mes nombroses. La manca d’acceptació o
la denegació d’una sol·licitud d’habitatge d’e-
mergència social representa un greuge im-
portant per a les famílies amb un alt grau de
vulnerabilitat, a causa de la impossibilitat re-
al d’accés a un altre tipus d’habitatge de llo-
guer assequible. Els motius al·legats per a la
denegació de l’habitatge d’emergència social
no són sempre atribuïbles a les persones que

sol·liciten un habitatge d’emergència. En al-
guns casos són: a) persones que han treballat
sense contracte de treball i han pogut pagar
un lloguer perquè tenien els ingressos sufi-
cients; b) persones que expressen haver patit
enganys o abusos per part d’entitats bancà-
ries en la firma d’hipoteques; c) persones que
viuen rellogades, sense contracte, però s’ha
desnonat a qui tenia l’habitatge llogat; d)
persones que ocupen un habitatge de forma
il·legal. Aquestes persones no tenen cap altra
opció, a dia d’avui, de poder accedir a un ha-
bitatge social d’iniciativa pública.



EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 64/2012. MESURES DE SEGURETAT EN ELS HABITATGES
AMB SERVEIS PER A GENT GRAN.

Un resident d’un equipament municipal d’habitatges amb serveis per a gent gran va
mostrar la seva preocupació per l’absència de mesures de detecció de fums en l’equipa-
ment on viu i d’on va ser desallotjat, junt amb els altres residents, després d’un incendi
d’origen elèctric sense flames però amb molt fum. La síndica va estimar la queixa ja que
va considerar que la demanda del promotor d’aquesta de millorar la seguretat de l’edi-
fici era molt oportuna. Va recomanar a l’Ajuntament que estudiés la possibilitat d’in-
cloure en la regulació de les condicions de seguretat d’aquests equipaments d’habitatges
amb serveis per a gent gran la instal·lació de detectors de fum.

d. Habitatges amb serveis per a gent gran
Aquesta modalitat de residència és molt de-
manada per les persones grans que, sent au-
tònomes, prefereixen gaudir dels avantatges
de viure en un equipament amb suports per-
sonals. 

Moltes de les queixes tractades referents a
aquesta temàtica tenen a veure amb la dis-
conformitat amb el temps d’espera per po-
der participar en una convocatòria d’habi-
tatges amb serveis per a gent gran. En
aquest cas, malgrat haver-hi mes de mil ha-
bitatges en funcionament, la demanda su-
pera l’oferta. 

Una altra queixa es va centrar en el desacord
dels residents d’un equipament d’aquestes ca-
racterístiques de la ciutat amb la gestió exter-
na dels serveis de suport personal. L’estudi de la
queixa va propiciar la intervenció municipal,
que va supervisar el funcionament de l’empre-
sa adjudicatària del servei de suport i va valorar
la necessitat de resoldre alguns aspectes que
afectaven la qualitat del servei que donava l’em-
presa contractada (expedient núm. 736/2012). 

La queixa que es descriu a continuació exposa
la preocupació d’un resident per les mesures de
seguretat després d’un incendi en un dels equi-
paments per a gent gran. 
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L’habitatge no és un luxe, 
és un dret social bàsic i necessari 
per garantir la dignitat personal

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
va respondre a la recomanació de la síndica i
va informar que es va procedir a la instal·la-
ció de detectors de fum en els habitatges amb
serveis, els quals estan connectats a la central
de teleassistència. Així mateix, va informar
que estava estudiant, conjuntament amb el
Patronat Municipal de l’Habitatge, la incor-

poració d’aquesta i altres possibles mesures
de seguretat que van més enllà de les exigèn-
cies de la normativa vigent, en futures pro-
mocions d’habitatges d’aquesta tipologia.

VALORACIÓ

L’habitatge no és un luxe, és un dret social
i una primera necessitat sense la qual la per-
sona no pot assolir els seus reptes i cau en
risc d’exclusió social. Els anglesos parlen de
housing first, que es pot traduir com “primer
una llar”, expressió que fa referència a la im-
portància d’aquest dret per avançar cap a la
dignitat i el benestar personal.
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Les queixes rebudes posen de manifest l’in-
suficient parc d’habitatges de lloguer social,
fet que ha provocat la situació que ara pre-
ocupa els ciutadans i ciutadanes, lloguers
que no es poden seguir pagant, crèdits hi-
potecaris fora de qualsevol lògica i, en con-
seqüència, desnonaments en augment.

Després de l’anàlisi feta en l’informe de la
síndica l’any 2011, l’Ajuntament de Barce-
lona ha reconegut la insuficiència del parc
d’habitatges del fons de lloguer social per
donar resposta a la demanda de la població
amb menys recursos de la ciutat, fruit de la
crisi actual, malgrat que afirma que el Pla de
l’habitatge de Barcelona 2008-2016 ha su-
posat un canvi qualitatiu important i aques-
ta ciutat ha estat pionera en la posada en
marxa de diversos programes amb orientació
social. En aquesta línia i per donar resposta
a la situació creada arran de la proliferació de
desnonaments, es va aprovar, el mes de no-
vembre de 2011, una Mesura de Govern que
projecta:

• Ampliar la dotació econòmica per finançar
el fons d’habitatge de lloguer social.
• Destinar els habitatges de dues plantes de
dues noves promocions del PMHB com a
centre d’allotjament familiar, mentre es crea
el Centre d’Allotjament Familiar per atendre
famílies vulnerables en situació d’urgència
social.
• Reforçar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.
• Negociar amb entitats bancàries la possi-
bilitat de cessió de pisos per augmentar el
parc d’habitatge social i d’emergències.
• Possibilitat d’incrementar el nombre d’ha-
bitatges del fons de lloguer social amb al-
tres habitatges públics de l’àrea metropoli-
tana o altres indrets de Catalunya.
Els resultats són massa lents i, segons fonts
municipals, no han donat tots els resultats
desitjats i, per aquest motiu, les persones
desnonades o en risc de ser-ho, tant per ex-
ecució hipotecària com per manca de paga-
ment del lloguer, manifesten la seva preocu-

pació per l’escassetat de recursos d’habitat-
ge assequible a la ciutat. A excepció de la
dotació extraordinària de l’Àrea de Qualitat
de Vida al Patronat Municipal de l’Habitat-
ge per subvencionar els seus habitatges des-
tinats a la població amb ingressos molt re-
duïts i la inauguració, el mes de desembre
de 2012, d’un dels dos centres d’allotjament
per a famílies previstos, no hi ha hagut
avenços remarcables en la negociació amb
les entitats financeres per a la cessió dels ha-
bitatges provinents de desnonaments, ni en
un augment significatiu de pisos d’inclusió,
ni en un augment en l’aportació d’habitat-
ges a la Mesa de valoració de pisos d’emer-
gència social. 

La síndica ha advertit al 
Consorci de l’Habitatge que 
algunes desestimacions de pisos
d’emergència social no tenen
fonamentació jurídica

El Registre de Sol·licitants d’Habitatge de
Protecció Oficial està revisant el Reglament
del Registre, el qual no inclou, però, el Re-
glament per als habitatges d’emergència, en
el qual aquesta Sindicatura detecta algunes
deficiències, com l’exigència d’un any d’em-
padronament a la ciutat, l’existència de pro-
pietats encara que no siguin d’ús efectiu, en-
tre d’altres, que ja es van posar de manifest
en l’anterior informe anual perquè es consi-
derava que requerien una formulació més
justa. En diferents decisions d’aquest any, la
síndica ha constatat i advertit al Consorci de
l’Habitatge que algunes resolucions deses-
timatòries d’habitatges d’emergència social
no tenen fonamentació jurídica vinculada al
Reglament actual.

Les queixes posen de manifest una gestió de
recursos municipals basant-se en uns com-



partiments estancats sense gaire connexió
entre ells, és a dir, el resultat d’una denega-
ció d’un habitatge d’emergència social pot
comportar, i sovint és així, una despesa 
social important per a la mateixa Adminis-
tració per evitar que les persones es quedin
sense llar. En l’expedient il·lustratiu descrit
anteriorment (núm. 724/2012) es posa de
manifest que el cost municipal del lloguer
de l’habitació familiar es superior al llo -
guer d’un habitatge social que podria pagar
la família amb els seus minsos ingressos eco-
nòmics.

En línia amb el que diu la Declaració del
Consell de l’Habitatge Social de Barcelona
sobre el futur de les polítiques socials d’ha-
bitatge, aquesta Sindicatura entén que la si-
tuació actual, pel que fa a l’habitatge social,
requereix actuacions decidides i prioritàries
per evitar un empitjorament de la situació
residencial actual i una despesa econòmica

poc rendible, com hem vist en l’exemple
il·lustratiu. Aquesta Sindicatura considera
que el moment actual pot ser un moment
privilegiat perquè l’Administració munici-
pal adquireixi habitatges d’entitats finance-
res a baix cost per engrandir el parc d’habi-
tatges de lloguer social. 

C. Dignitat de l’habitatge 
i rehabilitació

Es continuen rebent queixes per greuges de-
guts a la insatisfacció del dret a un habitat-
ge digne. La majoria de les reclamacions són
transversals, és a dir, afecten diversos aspec-
tes del dret a l’habitatge i en general tenen
a veure amb la incoació d’expedients de dis-
ciplina urbanística. Així, les queixes rebu-
des tracten de la degradació dels habitatges
(humitats, esquerdes, insalubritat, aparició
d’insectes i de rates, etc.). 

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 588/2012. OMISSIÓ DE DEURES DE MANTENIMENT DE LA 
PROPIETAT.

La propietària d’un pis va exposar que, al sostre dels baixos d’un edifici del Raval, hi ha-
via molta brutícia acumulada (escombraries, restes de menjar, etc.), la qual cosa compor-
tava l’aparició de rates i insectes. Afegia que els baixos estaven abandonats, que el pro-
pietari no se n’ocupava i que l’immoble estava molt deteriorat.

La síndica va demanar informe al Districte, i personal d’aquesta Sindicatura va traslla-
dar-se a la finca per constatar els fets. 

L’Ajuntament, arran de les denúncies formulades, va iniciar la tramitació de dos expe-
dients. En un dels expedients, les actuacions realitzades van consistir a ordenar al pro-
pietari la neteja del pati; es va realitzar una nova inspecció, es va comprovar l’incompli-
ment, es va reiterar l’ordre municipal i finalment es va imposar una multa coercitiva per
un import de 300 euros. La tramitació del segon expedient va comportar el requeriment
a la comunitat de propietaris i propietàries que adoptés les mesures de seguretat neces-
sàries i que realitzés les obres de conservació de la façana de l’edifici. Es van comprovar
les mesures de seguretat adoptades, però no l’execució de les obres ni la sol·licitud de la
llicència d’obres. Es va reiterar l’ordre municipal i es va imposar una segona multa co-
ercitiva per un import de 1.000 euros. 
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Malgrat la intervenció del Districte de Ciutat Vella, la síndica va estimar en part la quei-
xa perquè el problema d’higiene continuava. Va recomanar que el Districte continués
amb la tramitació dels expedients fins a esgotar tots els mecanismes de l’execució forço-
sa per garantir la seguretat i evitar les condicions d’insalubritat que posen en perill la
salut de les persones. 

EXPEDIENT NÚM. 501/2012. DEGRADACIÓ D’UNA FINCA COM A CONSEQÜÈNCIA
D’UNES OBRES.

L’interessat va denunciar la realització d’unes obres que consistien en la rehabilitació d’u-
na nau tèxtil i la conversió en habitatges. La realitat d’aquestes construccions no s’ajus-
tava a la informació del cadastre.

La síndica va demanar informe al Districte i aquest va informar que les obres tenien per-
mís, que el Departament de Llicències no podia ordenar les actuacions relatives al cadas-
tre i que competia a Hisenda fer la comprovació pertinent per adequar la realitat física
a les dades cadastrals. Tot i això, va incoar dos expedients de disciplina urbanística: un
pel mal estat de conservació dels patis interiors i l’altre per les obres de sanejament dels
baixos. Finalment, va iniciar un altre expedient d’inspecció i va afegir que el promotor
de la queixa va informar l’Ajuntament que havia presentat una demanda civil contra la
comunitat de propietaris i propietàries pels danys produïts a la seva propietat com a con-
seqüència d’unes filtracions del pati.

La síndica va estimar en part la queixa, perquè l’actuació municipal havia estat insufi-
cient i poc efectiva. També va recomanar al Districte de Sants-Montjuïc que continués
amb la tramitació fins a la finalització dels expedients.

EXPEDIENT NÚM. 716/2012. MOLÈSTIES PER USUARIS D’UN PIS DE LLOGUER
COL·LECTIU.

La interessada va manifestar que els veïns i veïnes d’un edifici, des de feia molts anys,
patien molèsties per les activitats diverses que es realitzaven en alguns habitatges de
l’immoble. La propietària destinava els pisos que es quedaven buits a estudiants d’inter-
canvis Erasmus. Afegia que havien denunciat la situació a l’Ajuntament, que la Guàr-
dia Urbana havia intervingut diverses vegades i que el problema continuava. Concloïa
que podia tractar-se d’assetjament immobiliari.

La síndica va demanar informe al Districte de l’Eixample, al Consorci de l’Habitatge de
Barcelona i a la Guàrdia Urbana. L’informe del Consorci exposava que, a través de la Xar-
xa d’Oficines de l’Habitatge, no es tenia noticia de la situació. L’informe de l’Àrea de Se-
guretat manifestava que els veïns i veïnes havien requerit la presència de la Guàrdia Ur-
bana, que en una de les actuacions es van comprovar les incidències provocades pels
estudiants i que es va formular una denúncia, que en el segon requeriment telefònic “(...)
les molèsties no són comprovades” i que en el tercer avís, realitzat mitjançant la gestió
del Programa d’incidències i de reclamacions, es va respondre a través d’un missatge per
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VALORACIÓ 

Aquesta Sindicatura va constatar que l’edifi-
ci del Raval estava degradat i que hi havia
brutícia als baixos del local. Es tracta d’una
finca amb règim de propietat horitzontal i an-
tiga. L’edifici té quatre pisos i una planta bai-
xa tancada i abandonada des de fa uns anys.
Dues de les quatre persones propietàries dels
pisos viuen a la finca. La resta de titulars són
persones estrangeres no comunitàries que te-
nen les seves propietats llogades a persones
immigrants no comunitàries. En un dels pi-
sos, hi viu una família formada per set mem-
bres. Els veïns i veïnes diuen que hi entra i en
surt molta gent i que podria tractar-se d’un
pis dels anomenats pisos pastera. La Guàrdia
Urbana ha fet algunes intervencions, com a
conseqüència de les denúncies formulades. 

La dignitat en matèria d’habitatge
passa necessàriament pel
manteniment dels pisos i pel
compliment dels requisits exigibles 

Els actuals propietaris dels baixos no es fan càr-
rec ni de la seva propietat ni de la conservació
de l’immoble. Al sostre dels baixos (part que
ocupa el celobert de la finca) és on hi ha dipo-
sitada la brutícia i les escombraries. Els veïns i
veïnes manifesten que hi ha rates i paneroles,
i que aquest estiu, per primera vegada, hi ha
hagut xinxes. Aquests insectes acostumen a
aparèixer quan les condicions mínimes d’hi-
giene no són les adequades. Al terrat hi ha un
quarto amb els dipòsits d’aigua. La porta està

oberta i els dipòsits poden obrir-se fàcilment
ja que no tenen cap cadenat. També hi ha di-
verses sabates abandonades de les persones que
dormien al ras i també hi ha una bombona de
butà abandonada.

La dignitat de l’habitatge passa necessària-
ment per la qualitat i el manteniment dels
pisos i pel compliment dels requisits exigi-
bles als habitatges (inspeccions, cèdules
d’habitabilitat, sobreocupació i instal·la-
cions i condicions d’higiene). Situacions
com l’exposada no s’han de consentir i cal
combatre-les amb les eines que atorga l’or-
denament jurídic.

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat una
associació per promoure la rehabilitació d’ha-
bitatges (Associació Observatori de Barcelo-
na per a la Rehabilitació Arquitectònica (OB-
RA)). La cultura per a la rehabilitació i els
ajuts econòmics per a la rehabilitació urbana
han d’anar de la mà, conjuntament. En temps
de dificultats econòmiques per a tothom, les
retallades pressupostàries no haurien d’afec-
tar gaire els ajuts i les subvencions perquè
Barcelona té un parc immobiliari important
d’edificis antics i deteriorats. Sense aquests
ajuts, les reparacions esdevenen, moltes ve-
gades, impossibles de realitzar, i així s’incre-
menta el risc que les persones que viuen en
situacions d’habitabilitat molt precàries pas-
sin a situacions pitjors. 

Algunes respostes municipals sorprenen les
persones administrades i també la síndica
perquè evidencien una manca de coordinació
interadministrativa. Els serveis municipals
són, des del punt de vista de la ciutadania,
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correu electrònic, i que pel que feia a l’última sol·licitud, “(...) les molèsties no són com-
provades”. L’informe finalitza dient que la policia comunitària feia un seguiment d’a-
questa situació. 

L’expedient no s’ha tancat perquè falta saber quines actuacions va realitzar el Districte
arran de la denúncia formulada per la Guàrdia Urbana.
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parts d’una única entitat i, per tant, amb in-
dependència de quin sigui l’òrgan que ges-
tiona les dades cadastrals i de la personalitat
jurídica de l’IMH, els districtes han de coor-
dinar-se amb la resta d’òrgans o empreses
municipals, en bona lògica i com a mesura de
bona Administració.

Els usos inadequats i irregulars 
dels habitatges continuen causant
molèsties al veïnat

Els usos inadequats i irregulars dels habi-
tatges continuen causant molèsties a molts
veïns i veïnes de la nostra ciutat. La convi-
vència entre el veïnat sovint és dificultosa,
però quan els usos, els objectius i les neces-
sitats de les persones que viuen en una ma-
teixa finca són molt diferents, el conflicte
està assegurat. 

Alguns informes municipals emesos per la
Guàrdia Urbana són de vegades excessiva-
ment breus i inconcrets, com així s’ha cons-
tatat en la queixa anterior. 

La síndica (després de rebre l’informe muni-
cipal) va demanar, a través del Districte de
l’Eixample, que la Guàrdia Urbana precisés
que volia dir “(...) no són comprovades”, per-
què se’n podia desprendre que la Guàrdia Ur-
bana no s’hi havia traslladat o que s’hi havia
desplaçat però que en aquell moment no hi
havia molèsties. Per tant, la síndica ha hagut
de demanar de l’Unió Temporal d’Empreses
(UTE) del Districte l’aclariment sol·licitat i
ha concretat les intervencions. 

La xifra d’habitatges destinada a estudiants
i a turistes creix constantment. La síndica
reitera el que ja ha exposat moltes vegades:
la dificultat d’encaix d’aquests usos a les fin-
ques on viu gent de forma regular. L’incre-
ment d’aquestes activitats, i especialment
quan operen de forma il·legal, ha compor-
tat, recentment, queixes per tal que l’actua-
ció municipal sigui mes decisiva ja que per-
judica a tothom. 

La síndica va estimar la queixa i va recoma-
nar al Districte que identifiqués les persones
titulars dels habitatge conflictius i promo -
gués que es comprovi que no es tracta d’una
situació d’assetjament immobiliari.
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1.2. Urbanisme i ciutat

A. Planejament i gestió urbanística 
B. Infraestructures 
C. Disciplina urbanística i llicències d’obres
D. Patrimoni arquitectònic 

L’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya disposa que, en matèria d’ordena-
ció del territori i del paisatge, la competèn-
cia exclusiva correspon a la Generalitat de
Catalunya. La legislació corresponent a
aquesta matèria és, entre d’altres, la Llei d’ur-
banisme i el reglament, la Llei d’expropiació
forçosa, el ROAS (Reglament d’obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals) i les ordenan-
ces municipals.

El preàmbul de la Llei 3/2012, de 22 de fe-
brer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/20120, de 3 d’agost, exposa que el Decret
planteja un canvi instrumental i tècnic que
cal considerar en el context de les mesures le-
gislatives impulsades darrerament en altres
àmbits de l’activitat de l’Administració de

Catalunya, sobre l’agilitat i la simplificació
de la regulació administrativa i de promoció
de l’activitat econòmica.

Tot i que l’Admistració disposa 
de la potestat discrecional en matèria
d’urbanisme ha d’escoltar 
les propostes de la ciutadania 

En matèria d’urbanisme, l’Administració 
disposa de potestat discrecional a l’hora de
decidir i proposar l’ordenació del territori i
de l’urbanisme, d’acord amb l’interès gene-
ral. Es tracta de reflexionar acuradament so-
bre l’entorn, la densificació, la sostenibili-
tat, la diversitat d’usos i sobre les necessitats 



EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENTS NÚM. 956/2012 I 957/2012. REALLOTJAMENT DE PERSONES
AFECTADES URBANÍSTICAMENT.

Les persones promotores d’aquestes queixes són arrendatàries d’unes cases baixes situades
al barri d’Horta-Guinardó. Van exposar que no estaven d’acord amb les condicions econò-
miques ofertes per l’Ajuntament per fer efectiu el dret de reallotjament, com a conseqüèn-
cia del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbanística del sector de la Clota. 

Es tracta de persones que tenen un contracte de lloguer indefinit, que paguen un llo -
 guer mensual de 120 euros, aproximadament. En general són persones grans i algu-
na és discapacitada. 

L’oferta inicial de l’Ajuntament és reallotjar-les en un habitatge amb una quota mensu-
al de 685 euros i en règim de dret de superfície a trenta anys. La síndica va admetre a
tràmit la queixa, va demanar informe a l’Ajuntament i es va traslladar al barri on viuen
les persones afectades per conèixer de més a prop el territori i la qüestió plantejada. 

En el moment d’emetre aquest informe, l’expedient de queixa continua en tràmit.
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reals de les persones. En aquesta tasca l’Ajun-
tament ha d’escoltar la ciutadania i ser sensi-
ble a les seves proposicions sobre les transfor-
macions urbanístiques. 

Les activitats que comporten un ús del sòl o
de transformació dels terrenys estan sotme-
ses al deure de sol·licitar-ne la llicència (edi-
ficació, construccions, autoritzacions d’usos,
la instal·lació de cases prefabricades, etc.). La
concessió de la llicència és una activitat re-
glada; l’Administració no té marge de ma-
niobra. Les llicències s’entenen concedides,
salvat el dret de propietat i sense perjudici
del dret a tercers. La normativa vigent en
aquesta matèria regula les ordres d’execució,
el deure legal d’ús, la conservació i rehabili-
tació, la protecció de la legalitat urbanísti-
ca, el procediment, les mesures provisionals
o el procediment de restauració. 

En la secció d’urbanisme, la síndica ha re-
but, durant l’any 2012, 73 queixes.

A. Planejament i gestió 
urbanística 

Les queixes rebudes en aquesta matèria trac-
ten del desacord amb els processos urbanís-
tics que alteren la vida de les persones, per
les condicions ofertes en el dret de reallotja-
ment a les persones que han patit una expro-
piació urbanística, per l’execució de projec-
tes que comporten la desaparició d’immobles
que tenen alguna protecció del patrimoni
historicoartístic. També hi ha hagut una
queixa pels problemes que provoca l’obertu-
ra irregular d’un vial que envaeix una propie-
tat privada i pel retard municipal per emetre
un certificat urbanístic.



EXPEDIENT NÚM. 852/2012. MOLÈSTIES QUE PATEIXEN ELS VEÏNS I VEÏNES D’UN
BARRI.

Diversos veïns i veïnes del barri de Trinitat Vella van presentar una queixa en aquesta
Sindicatura per qüestions que afecten la qualitat de vida, la seguretat i la convivència.
Entre les raons exposades van denunciar la situació urbanística en la qual es troba l’en-
torn del Centre Penitenciari de Trinitat Vella (deixadesa dels antics habitatges que ocu-
pava el personal del centre penitenciari, de titularitat del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya).

La síndica va demanar informe a diversos departaments afectats ja que es tracta d’una quei-
xa que inclou diversos aspectes. De l’informe d’urbanisme se’n desprèn que la Modificació
puntual del Pla general urbanístic (MPPGM) que afecta els terrenys que actualment ocu-
pa la presó de Trinitat Vella i els seus entorns es va aprovar definitivament el 2012, que el
Pla preveu l’enderroc dels habitatges i la creació de blocs aïllats i zones verdes. La previsió
del Pla és amb una previsió de deu o més anys i s’executarà en diverses fases. L’expedient
de queixa està en fase d’instrucció en el moment de tancament d’aquest informe.

EXPEDIENT NÚM. 327/2011. PRESUMPTE RETARD D’UNA LLICÈNCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓ.

El promotor d’una obra va presentar una queixa en què manifestava estar en desacord
amb l’actuació municipal pel retard a concedir una llicència de primera ocupació. Hi
afegia el seu malestar perquè el 2006 l’Ajuntament li va concedir una llicència d’obres
per a la construcció d’un edifici però, després d’haver dipositat els avals de garantia ur-
banística, encara no tenia la llicència de primera ocupació (LPO). Entenia que la llicèn-
cia estava concedida per silenci administratiu. 

L’Ajuntament va informar que, d’acord amb la normativa urbanística vigent, no es con-
sideren adquirides per silenci administratiu les facultats urbanístiques que contravin-
guin la llei o el planejament urbanístic, que hi havia unes deficiències que no s’havien
esmenat i que, d’acord amb la legislació i amb la jurisprudència, ni l’LPO ni el retorn
dels avals es podien concedir fins que no s’haguessin solucionat els defectes.

La síndica va estimar en part la queixa perquè, si bé l’actuació municipal referent al si-
lenci administratiu de la llicència de primera ocupació s’ajustava a dret, l’actuació del
Districte hauria pogut ser més ràpida per evitar demores innecessàries i desfavorables a
l’entitat promotora, sense perjudici dels terminis d’esmenes tècniques imputables a la
promotora. També va recomanar al Districte, que, conjuntament amb l’Àrea d’Econo-
mia, Empresa i Ocupació, tramités amb celeritat el retorn de l’aval de garantia d’obres
d’urbanització, després de la comprovació dels elements urbanístics corresponents. 
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VALORACIÓ 

L’urbanisme i el paisatge són importants per-
què expressen una manera de viure. L’urbanis-
me afecta les persones i els interessa perquè les
transformacions no només impliquen els ter-
ritoris i els béns sinó sobretot les persones, i
no hi ha transformació urbana sense persones.
L’entorn en el qual vivim està molt relacionat
amb el nostre confort, comoditat i equilibri.
Les persones acostumem a trobar-nos còmodes
en el nostre barri i sobretot a casa nostra. Els
canvis acostumen a commoure i els trasllats,
les mudances i les innovacions encara trasbal-
sen més. La gent, en especial les persones grans
i les que porten tota una vida vivint en un ma-
teix domicili, vol sortir de casa i saber qui és i
com es diu el seu veí o veïna, amb qui es rela-
cionarà i conviurà, a qui podrà demanar ajuda
o auxiliar. Les relacions socials també formen
part de la qualitat de vida.

El reallotjament de 
les persones afectades per la
transformació del barri de la Clota
no pot comportar un empitjorament
de la seva situació 

Les cases baixes que encara resten a la Clota són
unes cases que plasmen una manera de viure de
fa anys; cases amb jardí o pati a l’exterior i amb
absència de molèsties per l’impacte sonor o de
trànsit. El veïnat valora aquestes circumstàn-
cies, però és conscient de l’envelliment de les
seves cases, de la degradació, de les esquerdes,
les humitats i la inaccessibilitat, i per això, ate-
ses les edats i les circumstàncies de les perso-
nes reclamants, no s’oposen al reallotjament en
pisos que reuneixin unes condicions d’habita-
bilitat millors. El reallotjament de les persones
afectades, però, no pot comportar mai un em-
pitjorament de la situació original, sense per-
judici de les necessitats urbanístiques de la ciu-
tat i de l’interès general.

Pel que fa a l’expedient núm. 858/2011, l’ob-
jectiu del Pla urbanístic és la transformació del
sòl en el lloc on hi ha la presó. El problema,
però, és que el projecte està aturat. Al marge
dels elements que es donen en aquest projec-
te, com per exemple els processos judicials,
la greu situació econòmica del país ben segur
que també influeix en la paralització, però
mentre no avanci el Pla i no es puguin realit-
zar els enderrocs, l’Ajuntament hauria de pre-
veure mesures provisionals perquè l’espai no
es degradi més, en benefici dels veïns i veïnes
del barri. El veïnat demana la realització d’o-
bres de millora en aquest espai.

En l’expedient núm. 327/2011, resolt el 2012,
es va evidenciar que l’Ajuntament no va ac-
tuar amb la suficient celeritat ja que es va
acreditar que, des de la data en què es va de-
manar la llicència de primera ocupació fins a
la data en què es va rebre la primera notifica-
ció per esmenar les deficiències, van passar
quatre mesos, temps excessivament llarg, i
sense perjudici que les incidències o els errors
fossin imputables al promotor. 

Pel que fa a la concessió de llicències de pri-
mera ocupació per silenci administratiu (la lli-
cència se sol·licita després de la finalització
d’una obra major i d’acord amb el que s’espe-
cifica en les condicions de la llicència), el si-
lenci és positiu en totes les sol·licituds en què
una llei no digui expressament que el silenci
serà negatiu, però la Llei de procediment ad-
ministratiu regula l’excepció i el TRLU (Text
refós de la Llei d’urbanisme) estableix amb
precisió que en cap cas es poden considerar ad-
quirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravin guin la Llei d’ur-
banisme o el planejament urbanístic. Així ma-
teix ho estableix la reiterada jurisprudència
dels tribunals.

Pel que fa a la devolució dels avals, aquesta
Sindicatura va comprovar que, en l’expedient
citat, estava pendent el retorn del dipòsit de
3.000 euros, que l’entitat promotora havia re-
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clamat la devolució en diverses ocasions i que,
prèvia justificació de la reposició dels elements
urbanístics, l’Ajuntament havia de procedir a
la devolució sense dilacions.

La substitució de l’LPO per un règim de co-
municació (novetat inclosa en la Llei 3/2012,
que modifica el Text refós de la Llei d’urbanis-
me) ha de contribuir a reduir les càrre   -
gues administratives en benefici de tothom.

Els retards municipals, com per exemple en
l’emissió d’un certificat urbanístic (com a con-
seqüència d’un error que hi havia en la con-
cessió d’una llicència d’obres ja concedida),
corresponents a l’expedient núm. 180/2012
perjudiquen força. Davant de les demores o
dels presumptes retardaments, l’actuació de
la síndica acostuma a ser molt àgil per evitar
més demores. En aquest cas, el Districte de
Ciutat Vella va col·laborar i va emetre el cer-

tificat urbanístic. La imputació de la demo-
ra no sempre resulta fàcil de comprovar per a
aquesta Sindicatura, ja que per a això cal la
col·laboració de qui presenta la denúncia i,
òbviament, la de l’Ajuntament.

B. Infraestructures

En aquest apartat hi ha hagut més assessora-
ments que queixes formalitzades. Les reclama-
cions que hi ha hagut tracten de les molèsties
que pateixen els veïns i veïnes davant de la 
realització d’obres a la via pública, com per 
exemple la urbanització de places o de carrers
i la construcció d’aparcaments. També hi ha
reclamacions per la manca de connexió a la
xarxa pública d’alguns claveguerams privats,
i una queixa pel desacord amb el material 
utilitzat en la pavimentació d’alguns carrers
del Districte de Sants-Montjuïc. 

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS 

EXPEDIENT NÚM. 503/2012. DESACORD AMB UNES OBRES.

El president d’una comunitat de propietaris i propietàries va presentar una queixa per
l’estat de conservació del clavegueró privat i per la manca de connexió del clavegueró a
la xarxa pública. Afegia que l’actual clavegueró provoca la sortida d’aigües residuals a
finques properes. 

La síndica va admetre a tràmit la queixa i va demanar l’informe municipal. L’Ajunta-
ment va constatar que el clavegueró no estava connectat a la xarxa pública i que el pro-
per Pla d’actuació municipal, si les condicions econòmiques ho permetien, preveurà la
connexió a la xarxa municipal de clavegueram.

La síndica va estimar en part la queixa per les molèsties contínues que pateixen els ve-
ïns i veïnes de les finques properes. També va recomanar a l’Ajuntament que planifiqués
definitivament la realització d’aquest clavegueram. 

EXPEDIENT NÚM. 504/2012. DESACORD AMB EL MATERIAL UTILITZAT EN LA
PAVIMENTACIÓ.

La promotora de la queixa va manifestar que el material utilitzat en la pavimentació d’uns
carrers d’un districte era inadequat perquè no absorbia l’aigua de la pluja. La interessada
va relliscar mentre plovia. La reclamació a la síndica era només pel paviment del carrer. 
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L’Ajuntament va respondre que va utilitzar un paviment de lloses prefabricades de for-
migó, ja que l’acabat (no rugós) aporta propietats antilliscants sobre la superfície mulla-
da, que el paviment era resistent a l’abrasió, d’alta durabilitat i de cost econòmic infe-
rior al paviment de pedra natural. Aquestes característiques havien comportat la
substitució de la pedra natural per aquest material. Finalment, afegia que, tot i tractar-
se d’un carrer molt freqüentat, no s’havia rebut cap queixa similar a la plantejada.

La síndica va desestimar la queixa perquè correspon a l’Ajuntament decidir tècnicament
quin tipus de paviment col·loca a la via pública, sense perjudici que la decisió adoptada
garanteixi (en tot moment) la seguretat i la salut de les persones i en benefici de l’inte-
rès general.

VALORACIÓ

En informes anteriors, la síndica ja insistia en
la connexió dels clavaguerons privats a la xar-
xa pública. Han passat anys i aquesta insti-
tució continua encara rebent alguna queixa
per aquesta problemàtica. L’Ordenança del
medi ambient estableix que “s’anul·laran tots
els desguassos particulars que amb caràcter
provisional s’haguessin autoritzat, que serà
obligatori la connexió directa, que quan no
existeixi claveguera pública davant de la fin-
ca (però sí a una distància inferior als 100
metres) el propietari haurà de conduir les 
aigües a la citada claveguera mitjançant la
construcció d’un clavegueró longitudinal, el
qual es podria sol·licitar i construir manco-
munadament per a tots els propietaris de fin-
ques situades al tram citat, que la neteja i 
reparació dels desguassos particulars han de
fer-les els seus propietaris, amb obtenció prè-
via de l’oportuna llicència municipal pel que
fa a la reparació No obstant això, podran
sol·licitar que els esmentats treballs siguin
realitzats per l’Ajuntament a càrrec dels 
propietaris esmentats”. 

La tesi mantinguda per aquesta Sindicatura
és que l’Ajuntament s’ha d’implicar en la re-
paració i el manteniment dels claveguerons
particulars, que haurien d’haver estat substi-
tuïts per la xarxa pública. Així mateix, consi-
dera que l’Ajuntament ha d’investigar els dè-
ficits de claveguera pública a la ciutat i hauria

de planificar decididament les actuacions fu-
tures i incloure-les en els PAM (programes
d’actuació municipal), perquè, tot i que en el
context de crisi econòmica actual la realitza-
ció de determinades construccions a càrrec
dels pressupostos municipals pugui esdevenir
inviable, és d’interès general que els clavegue-
rons o desguassos subterranis esti guin degu-
dament connectats per protegir el medi am-
bient i altres aspectes que poden perjudicar la
salut. L’any 2013 i en una ciutat com Barce-
lona no hauria de quedar cap clavegueró pen-
dent de connexió a la xarxa pública.

Pel que fa al material emprat en la pavimen-
tació dels carrers, correspon a l’Ajuntament
decidir tècnicament quin tipus de paviment
col·loca a la via pública. No obstant això, els
criteris municipals a l’hora d’escollir un ma-
terial o un altre no han de basar-se exclusi -
vament en paràmetres tècnics o econòmics, 
sinó que han de garantir la seguretat de les
persones i la seva tranquil·litat per protegir
la seva salut i en benefici de l’interès general.

C. Disciplina urbanística i
llicències d’obres

Les queixes rebudes en aquest apartat fan re-
ferència a la conservació d’immobles, recon-
versió de locals en habitatges, ocupació, ha-
bitatges insalubres, etc. S’han rebut queixes
pel retard en la tramitació dels expedients de



llicències d’obres, per la realització d’obres
il·legals, per obres sense ajustar-se a la lli-
cència, per ignorar els motius de la caduci-
tat d’un expedient d’obres, per la incoació
d’expedients de disciplina urbanística, pel
tan cament de coberts i per construccions als 
terrats. Tant persones que es dediquen a la
promoció d’obres com professionals de l’àm-
bit tècnic reivindiquen el dret a obtenir una

informació entenedora, ja que manifesten
desconèixer quines correccions han de realit-
zar com a conseqüència dels requeriments
municipals i de la dificultat de comprensió
i d’interpretació de la normativa urbanísti-
ca i de patrimoni, cosa que impossibilita,
sovint, la correcció adequada dels projectes,
i causa un retard important en la tramitació
dels expedients. 
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VALORACIÓ 

La gestió d’aquestes queixes acostuma a te-
nir un resultat positiu, però per a això és
imprescindible una actuació proactiva i rà-
pida de l’Ajuntament. Es tracta de saber en
quina fase de tramitació es troba la llicència
demanada, quins són els motius del retard i
a qui és imputable, i sobretot que la síndi-
ca informi de seguida les persones que han
presentat la reclamació. En l’expedient núm.
980/2012, des que la persona va formular la
queixa a aquesta Sindicatura fins que va te-
nir la resposta de la síndica van passar cinc
dies. Passats uns dies, l’afectat va informar
la síndica que ja havia recollit la llicència.

Tot i els esforços que fa
l’Ajuntament, el temps d’espera
d’una llicència d’obres continua 
sent massa llarg

L’Ajuntament continua fent esforços per tra-
mitar amb més agilitat la tramitació dels ex-
pedients de llicències d’obres mitjançant l’a-
plicatiu informàtic corresponent, però el
temps d’espera d’una llicència continua sent
variable i encara massa llarg. Quan les perso-
nes acudeixen a la síndica, de vegades, al·le-
guen que des de la data en què formulen la

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 914/2012. MANCA DE CONSERVACIÓ D’UN EDIFICI.

Una arrendatària va manifestar que tenia humitats i esquerdes al seu pis com a conse-
qüència de l’estat de degradació del terrat i de la finca. Afegia que ni el propietari ni
l’administrador de finques no se n’ocupaven, que podia tractar-se d’un assetjament im-
mobiliari, que l’administrador no feia bé la seva feina i que patia per les conseqüències
que podia patir quan plovia.

La persona estava força angoixada per la situació, havia denunciat els fets a l’Ajuntament,
hi havia anat un inspector, i també havia demanat cita amb altres institucions.

El Districte va informar la síndica que, arran de la denúncia de la interessada, s’havia
obert un expedient de disciplina urbanística, s’havia realitzat una inspecció, s’havia cons-
tatat que la coberta i els baixants d’aigua pluvial estaven en mal estat de conservació, i
s’havia requerit a la propietat que fes la reparació corresponent per solucionar les filtra-
cions d’aigua que pateix l’arrendatària. 
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sol·licitud de la llicència fins que reben l’ad-
missió de la sol·licitud passa un mes, que des-
prés de no tenir notícies municipals han de
demanar cita prèvia amb el tècnic o tècnica
municipal, que fins que es realitza l’entrevis-
ta acostuma a passar un altre mes, que, en els
casos necessaris, cal esperar també la recep-
ció de l’informe de Patrimoni, que després
d’intents infructuosos per connectar amb Pa-
trimoni han de demanar una entrevista amb
el seu personal tècnic i acostuma a passar un
altre mes, que han de perseguir el personal
tècnic per saber si han de fer esmenes en els
projectes, que després de conèixer les rectifi-
cacions que han de realitzar, mitjançant com-
pareixença, han de presentar les esmenes o la
rectificació del projecte, que després de di-
verses gestions informàtiques realitzades a la
pàgina web d’obres constaten que el projec-
te passa a l’estat de “Resolt” i que encara pas-
sen uns dies més per poder recollir la llicèn-
cia. El termini aproximat del que s’ha exposat
pot arribat a un any. 

El programa o aplicatiu informàtic d’obres
ha de poder permetre a qui fa la promoció de
les obres realitzar tots els tràmits i requeri-
ments efectuats per l’Ajuntament, i ho ha de
poder fer amb agilitat, que és el principal ob-
jectiu del programa, i amb claredat. En un
moment de crisi de la construcció com l’ac-
tual, el promotor o promotora que té la sort
de realitzar algun encàrrec i els treballadors
i treballadores que tenen la fortuna de poder
treballar, no han de tenir cap impediment ni
obstacle per poder realitzar la seva feina. Les
demores i els procediments poc àgils dificul-
ten econòmicament totes les parts afectades.
Segons les manifestacions d’algunes persones
afectades, el programa hauria de ser més fle-
xible i menys rígid perquè la inflexibilitat i
la rigidesa obstaculitzen el procediment ja
que quan es produeix un error cal tornar a co-
mençar. Així mateix, alguns tècnics i tècni-
ques municipals, han informat, verbalment,
aquesta Sindicatura que la tramitació del nou
programa els representa una càrrega i que, de

vegades, realitzen les consultes a través de
l’antic programa. Empreses de promoció ur-
banística han manifestat a la síndica que des-
tinen més hores a les qüestions informàtiques
del programa que a les qüestions urbanísti-
ques, pròpies del seu treball. 

Finalment, cal afegir que la síndica ha mani-
festat que considera encertada la decisió mu-
nicipal de destinar els solars buits a un ús so-
cial i temporal.

D. Patrimoni arquitectònic 

El patrimoni arquitectònic és un bé que for-
ma part de la cultura pròpia d’un país i de la
seva identitat i, per tant, els poders públics
han de garantir-ne la conservació i promou-
re’n l’enriquiment sigui quin sigui el règim
jurídic i la seva titularitat, així ho indica l’ar-
ticle 46 de la Constitució espanyola. L’Esta-
tut d’autonomia també estableix, en l’article
44, l’obligatorietat dels poders públics d’em-
prendre les accions necessàries per facilitar a
totes les persones l’accés a la cultura, i al pa-
trimoni cultural, arqueològic i històric, en-
tre altres béns. 

El preàmbul de la Llei 9/1993, de 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català, recull
aquests drets constitucionals i indica que una
de les obligacions fonamentals que tenen els
poders públics és la protecció, la conservació,
l’acreixement, la investigació i la difusió del
coneixement del patrimoni cultural. La Llei
crea la figura de béns culturals d’interès lo-
cal, i regula diferents figures de protecció, en
funció de la tipologia del bé. Els béns immo-
bles d’interès local poden ser catalogats en el
marc d’aquesta Llei i també tenen mecanis-
mes de protecció que estan regulats per la le-
gislació urbanística. 

Les competències dels ajuntaments en matè-
ria de patrimoni historicoartístic i arqueolò-
gic queden regulades, fonamentalment, per



EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 800/2011. RETIRADA DE LES ESTRUCTURES DECORATIVES DE
FERRO DEL METRO DEL LICEU.

L’any 2011 la síndica va iniciar una actuació d’ofici amb la finalitat de conèixer els moti-
us pels quals es van retirar les estructures decoratives de ferro que estaven situades a l’en-
trada de l’estació de metro del Liceu en la darrera remodelació, així com valorar-ne la res-
tauració pel seu valor historicoartístic. L’informe dels serveis municipals indicava que es
tractava de dues columnes de ferro de forja de 3 metres d’alçada i secció de 0,15 × 0,15
metres, que es van instal·lar l’any 1925, data en què es va inaugurar l’estació. L’any 1968,
en la reforma de l’estació per prolongar la línia de metro, les columnes originals van ser
substituïdes per dues còpies que van passar a fer de suport de plafons informatius. I l’any
2006, amb motiu de la reforma de l’estació per instal·lar-hi els ascensors d’accés, el pro-
jecte arquitectònic va considerar poc adequat mantenir-les. Finalment, l’informe indica
que TMB ha descartat tornar a instal·lar les columnes pel seu escàs valor artístic i per la
manca d’adequació amb l’estil arquitectònic de l’estació.

L’article 8.2.c de les Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic,
històric i artístic de la ciutat de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, aprovat per Acord de
Govern el 27 d’octubre de 2000, estableix que són béns urbanísticament protegits els que
sense haver estat objecte de declaració ni de catalogació reuneixen valors historicoartístics
estètics o tradicionals considerats com a rellevants del sector urbà on s’emplacen. 

Les estructures metàl·liques de l’entrada del metro eren elements parcials identificatius
de la ciutat i una de les darreres expressions de la decoració original de les primeres es-
tacions de metro i, per aquest motiu i d’acord amb la normativa existent, la síndica va
valorar que la seva supressió no estava prou justificada. D’altra banda, va lamentar que

tres tipus de lleis: la del patrimoni cultural
català, la legislació urbanística i les lleis de
règim local. Aquestes normatives estableixen
les obligacions i els drets que les administra-
cions públiques, els ens locals, i la propietat
privada tenen envers la protecció, la conser-
vació i la restauració dels béns culturals. El
planejament urbanístic general és, possible-
ment, l’instrument que amb més eficàcia i
transparència pot incidir en la preservació de
les característiques essencials dels municipis,
i pot resoldre problemes inherents a la pro-
jecció arquitectònica i urbanística i a l’espe-
culació cultural i econòmica. 

L’article 119 de la Carta Municipal de Barce-
lona estableix en l’article 119 que “per a con-

servar i fomentar el patrimoni cultural en el
terme municipal de Barcelona, en el pressu-
post de tota obra pública (...) s’ha d’incloure
una partida equivalent a l’1 % d’aquest pres-
supost amb la finalitat de finançar els treballs
d’enriquiment o de conservació del patrimo-
ni esmentat”.

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, l’Or-
denança municipal sobre protecció del patri-
moni arquitectònic, històric i artístic, de 18
de gener de 1979, regula la conservació, va-
loració, restauració, protecció i defensa dels
valors artístics, històrics, arqueològics, típics
o tradicionals del patrimoni arquitectònic de
la ciutat i dels seus elements naturals i ur-
bans d’interès. 
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la Direcció de Patrimoni no s’hagués pronunciat sobre aquesta qüestió i que sigui TMB
qui descarti tornar a instal·lar les columnes, així com que faci una valoració artística d’a-
questes, perquè considera que aquesta entitat no té cap legitimació per decidir sobre la
importància artística d’un element ornamental de la ciutat, ja que no és un òrgan com-
petent en l’àmbit cultural per tenir credibilitat en el tema. La síndica conclou la inter-
venció d’ofici demanant a l’Ajuntament que estudiï la possibilitat que la ciutadania pu-
gui tornar a gaudir dels elements historicoartístics que senyalitzaven i ornamentaven les
entrades de les escales de l’estació de metro del Liceu. I que preservi les darreres estruc-
tures metàl·liques de l’estació de metro d’Urquinaona, pensant en el bé de la ciutat i del
seu patrimoni historicoartístic. 

EXPEDIENT NÚM. 444/2012. QUEIXA EN RELACIÓ AMB L’ADSCRIPCIÓ DEL
MONESTIR DE PEDRALBES AL DISTRICTE DE LES CORTS.

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sarrià va presentar una queixa en què es dema-
nava a la síndica la seva intervenció amb motiu de l’adscripció administrativa territorial del
monestir de Pedralbes al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, tal com s’establia en la Ponència
de la Divisió Territorial de Barcelona. En l’escrit de queixa, l’Associació qüestionava el Ple de
l’Ajuntament del 5 de desembre de 1986, en el qual es van aprovar les Normes reguladores
de l’organització dels districtes. L’Associació, d’altra banda, recorda que el retorn del mones-
tir figurava en el programa electoral de CiU, coalició que actualment governa a l’Ajuntament
de Barcelona. Finalment l’Associació posa com a exemple a seguir el retorn de l’església dels
Josepets al Districte de Gràcia a causa dels seus lligams històrics amb el barri de Gràcia, quan
la nova divisió l’havia segregat d’aquest Districte. També informa del seu desacord amb la res-
posta que els ha donat l’alcalde perquè proposa el reconeixement històric del monestir a Sar-
rià però no la seva adscripció al Districte.

L’article 87.1 de l’EAC estableix que els municipis disposen de plena capacitat d’autoorganit-
zació dins del marc de les disposicions generals establertes per llei en matèria d’organització i
funcionament municipal. L’article 11.2 de la Carta Municipal de Barcelona indica que els grups
municipals constituïts en el Consell Municipal poden formular directrius, orientacions i reco-
manacions, i que qualsevol grup pot sotmetre al Consell Municipal propostes d’acord sobre
matèries de la competència d’aquest. I l’article 11.3 estableix que cal el vot favorable de la ma-
joria absoluta del nombre legal de membres del Consell per aprovar l’organització territorial
en districtes, entre altres acords. L’article 8.3 de la Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deu-
res de Barcelona estableix que els ciutadans i ciutadanes poden exercir el dret de petició da-
vant de l’Ajuntament i sol·licitar l’adopció d’actes o acords en matèria de la seva competència
i que l’Ajuntament té el deure de donar resposta a les sol·licituds que se li formulin.

EXPEDIENT NÚM. 791/2012. ACTUACIÓ D’OFICI RELATIVA AL DETERIORAMENT
DE DIVERSOS EDIFICIS HISTORICOARTÍSTICS.

Davant del deteriorament evident d’alguns edificis catalogats, la síndica va demanar a l’Ajun-
tament informació sobre la previsió de l’Administració relativa a la conservació i dignificació
de diversos edificis d’interès historicoartístic que tenien evidents senyals de deteriorament.



VALORACIÓ

El patrimoni és un dels signes d’identitat d’u-
na col·lectivitat i una peça clau a l’hora d’a-
nalitzar el desenvolupament cultural, econò-
mic i urbanístic de les ciutats, alhora que
constitueix un llegat fonamental per a les ge-
neracions futures. El patrimoni cultural està
constituït per tots els béns i valors culturals
que són expressió de la identitat d’un poble,
així com el conjunt de béns immaterials i ma-
terials, mobles i immobles, que tenen un es-
pecial interès històric, artístic, estètic, arqui-
tectònic, urbà, arqueològic, testimonial, etc. 

Qualsevol bé d’interès nacional o d’àmbit lo-
cal implica un deure de protecció, conserva-
ció i difusió que obliga les administracions
públiques. I més enllà dels béns catalogats,
també són béns culturals que s’han de prote-
gir els que sense haver estat objecte de decla-
ració ni de catalogació reuneixen valors histo-
ricoartístics estètics o tradicionals considerats
com a rellevants del sector urbà on s’empla-
cen, tal com estableix el Pla especial del pa-
trimoni arquitectònic, històric i artístic de la
ciutat de Barcelona.

Davant de la pèrdua d’alguns signes d’iden-
titat de valor cultural o la manca de conser-
vació d’immobles que formen part del patri-
moni cultural de la ciutat, la síndica ha

realitzat una sèrie d’intervencions d’ofici per
conèixer el posicionament de l’Ajuntament
respecte d’aquesta qüestió. Una d’aquestes in-
tervencions ha estat motivada per la desapa-
rició de les columnes de ferro forjat instal·la-
des a l’estació de metro del Liceu l’any 1925,
en l’última remodelació de l’estació. Aques-
tes estructures eren, conjuntament amb les
que estan instal·lades a l’estació d’Urquinao-
na, sortida Bruc, una de les darreres expres-
sions de la decoració històrica de les estacions
de metro que quedaven a Barcelona.

Les administracions públiques tenen
el deure de protegir 
qualsevol bé d’interès nacional 
o d’àmbit local

Malauradament l’Ajuntament de Barcelona,
en aquest cas, no va tenir la sensibilitat sufi-
cient per protegir aquestes estructures artís-
tiques de les entrades de les estacions de me-
tro com a llegat cultural de Barcelona. Quan
TMB apel·la a l’escàs valor artístic d’aques-
tes estructures i a la manca d’adequació d’a-
questes amb l’estil arquitectònic de les noves
estacions obvia que la importància artística
d’un element ornamental de la ciutat té a
veure amb l’element en si però, també, amb
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L’informe dels serveis municipals indica respecte del teatre Arnau que el 28 de febrer de
2011 es va procedir a l’arxivament de l’expedient de conservació de la finca, ja que l’A-
juntament havia iniciat els tràmits d’adquisició de l’edifici, amb la previsió de destinar-
lo a equipament i encarregar el projecte de reforma i conservació d’aquest. Respecte al
teatre Principal, indica que en data 22 de novembre de 2012 ha estat sol·licitada la lli-
cència d’obres per a la rehabilitació de la façana aprovada per Patrimoni i amb informe
d’idoneïtat tècnica. Pel que fa a l’edifici de Sant Pere més Alt, 13 bis, l’informe indica
que l’1 de desembre de 2012 es va tramitar l’execució subsidiària dels treballs de pro-
tecció de l’edifici perquè la propietat no havia complert l’ordre d’adopció immediata de
les mesures que se li havien requerit. 

La síndica entén correcta l’actuació municipal en tots tres casos malgrat l’escassa infor-
mació facilitada.
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la seva identificació amb l’entorn urbà i amb
la seva relació amb la ciutat. I precisament,
en aquest cas, l’estació del Liceu està enmig
de la Rambla de Barcelona, patrimoni de la
ciutat, que vol ser reconeguda patrimoni cul-
tural per la UNESCO. 

D’altra banda, l’encaix de les noves necessi-
tats i normatives no es pot fer a costa de l’e-
liminació d’elements identificatius de la ciu-
tat i menys actualment quan la sensibilitat
social per mantenir signes culturals propis ha
donat pas a noves formes ornamentals que in-
corporen a les estructures modernes elements
antics. No fer-ho així representa perdre part
dels signes d’identitat per a les properes ge-
neracions, amb la possibilitat que es produ-
eixi la colonització d’altres cultures alienes.
Fins fa poc era la M de l’hamburgueseria
McDonald’s la que tenia un lloc destacat a
l’entrada del metro de l’estació del Liceu. 

L’Ajuntament no ha tingut la
sensibilitat suficient per preservar 
les estructures artístiques del metro
com a llegat cultural

En el cas de l’expedient 444/2012, sobre el
monestir de Pedralbes, la síndica va consi-
derar que l’actuació de l’Ajuntament havia
estat ajustada a dret i no podia haver-hi cap
objecció respecte de la legalitat del Ple de
l’Ajuntament del 5 de desembre de 1986, fet
que qüestionava l’Associació, perquè el Con-
sell Plenari havia aprovat per unanimitat la
proposta de divisió territorial de l’Ajunta-
ment de Barcelona en deu districtes, quan
només es necessitava la majoria absoluta, i
consegüentment l’annexió del monestir de
Pedralbes al Districte de les Corts, i perquè
el treball de la Ponència, si bé és bàsic per
orientar l’actuació de l’Ajuntament, no és
vinculant, tal com sembla demanar l’Asso-
ciació.

D’altra banda, l’Ajuntament va contestar la
petició de l’Associació, per tant, tot i que
aquesta no recull íntegrament els interessos
de l’Associació, l’Administració ha complert
amb el seu deure de donar resposta a la peti-
ció formulada. Finalment, respecte a la re-
ivindicació sobre la ubicació administrativa
del monestir al Districte de Sarrià - Sant Ger-
vasi, la síndica conclou que no es pot pronun-
ciar sobre el tema perquè no ha estat concul-
cat cap dret fonamental, ni tan sols de bona
Administració. El monestir és un equipa-
ment de ciutat gestionat per l’Institut de
Cultura de Barcelona i la seva adscripció al
Districte de les Corts forma part d’una deci-
sió política que, si bé trenca amb el lligams
històrics de pertinença del monestir al barri
de Sarrià, no afecta els drets fonamentals ni
les llibertats públiques que ha de defensar
aquesta Sindicatura. Els districtes són una di-
visió que respon a l’organització municipal
segons uns criteris tècnics però també polí-
tics, i qualsevol canvi en els seus límits no-
més és possible amb l’aprovació de la majo-
ria absoluta dels grups polítics que
componen el Consell Municipal. El canvi
d’adscripció territorial del monestir de Pe-
dralbes que demana l’Associació és, doncs,
una decisió política, com també ho va ser el
canvi d’adscripció territorial de l’església dels
Josepets al Districte de Gràcia, canvi que no
vulnera cap dret fonamental ni de la Carta de
Ciutadania. 

Altres queixes que han arribat mostren el
malestar ciutadà pel deteriorament de deter-
minats immobles catalogats o d’interès his-
toricoartístic i la manca d’intervenció de l’A-
juntament en la seva preservació. En el cas
del teatre Arnau, ens trobem amb un immo-
ble que va comprar l’Ajuntament l’any 2011,
i que actualment es troba en un lamentable
estat de deteriorament de la seva estructura
exterior; des d’aleshores i fins al mes de de-
sembre de 2012 no tenim notícia que s’hagi
realitzat cap intervenció. L’objectiu de l’ad-
quisició del teatre era recuperar-lo com a



equipament cultural de la ciutat, i forma part
del projecte de millora i revitalització del Pa-
ral·lel que va aprovar l’Ajuntament el mes de
gener de 2012.

La manca d’intervenció en 
el teatre Arnau ha provocat un
deteriorament progressiu de l’espai 
i una pèrdua del seu valor 

L’estat actual de l’edifici requereix un replan-
tejament general de la seva estructura i un es-
tudi de la seva rehabilitació per adequar-lo als
estàndards normatius de seguretat actuals i
també per establir quins elements es conside-
ren de valor patrimonial i històric imprescin-
dibles de mantenir físicament. Aquí, també,
ens trobem amb un immoble en què el seu va-
lor va més enllà de la seva arquitectura i que
té a veure amb la seva ubicació urbana dins
del paisatge del Paral·lel, i amb el significat
que això té per a la ciutadania i història de
Barcelona. El problema de la manca d’inter-
venció de l’Ajuntament en la seva rehabilita-
ció està ocasionant el seu deteriorament pro-
gressiu, que es pot convertir en un problema
de seguretat i en una pèrdua del seu valor pa-
trimonial. Afortunadament, tot i que no se’ns
ha comunicat, hem vist que ja s’han iniciat les
obres de rehabilitació de la façana.

L’Administració ha d’establir les mesures de
protecció necessàries de tots els béns culturals
dels quals és titular, però també ha d’adoptar

les mesures oportunes per assegurar la conser-
vació dels immobles i la seva seguretat, enca-
ra que no en sigui titular, com és el cas del
teatre Principal o de l’edifici modernista de
Sant Pere més Alt, 13 bis, en què el Distric-
te ja ha tramitat l’execució subsidiària de les
obres necessàries per corregir les patologies de
la façana i evitar-ne el deteriorament.

Finalment, no volem acabar el capítol sense
fer menció de la reivindicació popular entorn
de l’edifici modernista de la Rotonda, a l’a-
vinguda del Tibidabo, que ha estat objecte
de queixa per la presidenta de la Plataforma
Cívica en Defensa del Patrimoni Històric i
Cultural de la Ciutat, perquè estava en des-
acord amb l’actuació municipal. Tot i que la
síndica no ha pogut entrar a analitzar les
qüestions plantejades per la Plataforma, per-
què estan pendents de resolució pel tribunal
contenciós administratiu corresponent, com
s’ha indicat en l’apartat d’urbanisme, la sín-
dica vol deixar constància de la necessitat de
preservar determinats edificis que formen
part del llegat cultural de la ciutat, com és
el cas també de la casa Burés.

Barcelona és una ciutat que es pot associar
a edificis emblemàtics, la personalitat dels
quals són una fita del seu paisatge urbà, so-
bretot els que estan lligats al fenomen ar-
quitectònic del modernisme, per això és im-
portant i necessari preservar tot el que
queda d’aquests edificis, molts dels quals
malauradament van ser destruïts a meitat
del segle passat, en nom d’una modernitat
mal entesa. 
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1.3. Medi ambient 

A. Contaminació acústica 
B. Contaminació atmosfèrica i altres immissions ambientals
C. Neteja 
D. Parcs i natura urbana

Amb relació al medi ambient, l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya estableix que els poders
públics han de vetllar per la protecció del me-
di ambient per mitjà de l’adopció de políti-
ques públiques basades en el desenvolupa-
ment sostenible i la solidaritat col·lectiva i
intergeneracional. Les polítiques mediam-
bientals s’han de dirigir especialment a la re-
ducció de les diferents formes de contamina-
ció, la fixació d’estàndards i de nivells mínims
de protecció, l’articulació de mesures correc-
tives de l’impacte ambiental, la utilització ra-
cional dels recursos naturals, la prevenció i el
control de l’erosió i de les activitats que alte-
ren el règim atmosfèric i climàtic, i el respec-
te als principis de preservació del medi, con-
servació dels recursos naturals, responsabilitat,
fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització

dels béns i els productes. També està establert
que, per a la preservació de la natura i la bio-
diversitat, s’ha de promoure la integració
d’objectius ambientals en les polítiques sec-
torials i s’han d’establir les condicions que
permetin a totes les persones el gaudi del pa-
trimoni natural i paisatgístic.

Les persones tenen dret a viure 
en un medi equilibrat, sostenible i
respectuós amb la salut

Establerts els principis anteriors, queda clar
que la funció concreta de la síndica en aques-
ta matèria és vetllar perquè totes les perso-
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nes puguin viure el seu dret a un medi equi-
librat, sostenible i respectuós amb la salut,
d’acord amb els estàndards i els nivells de
protecció que determinen les lleis, així com
que puguin gaudir dels recursos naturals i
del paisatge en condicions d’igualtat. 

En la secció de medi ambient, 
la síndica ha rebut, durant l’any
2012, 88 queixes.

Les queixes rebudes fan referència al soroll o
la contaminació acústica de diferents fonts
emissores, a immissions diverses en les llars
(gasos, fums, escalfor, radiació lluminosa), i
també a problemes derivats de la tinença d’a-
nimals de companyia. 

A. Contaminació acústica

Les queixes de l’any 2012 corresponen al des-
acord amb l’actuació municipal davant de pro-
blemes de soroll o vibracions de magnitud i
de naturalesa variables, però sovint tenen a
veure amb conseqüències importants sobre el
benestar i, fins i tot, sobre la salut de les per-
sones afectades. En la major part dels casos, es
tractava de focus situats en l’espai públic o
d’activitats dutes a terme en l’espai públic,
com són ara les conductes incíviques i sovint
vandàliques de la clientela de bars i discote-
ques o de grups que es reuneixen per consu-
mir begudes alcohòliques al carrer o a les pla-
ces. Després predominen els problemes de
veïnatge i les queixes relacionades amb activi-
tats sotmeses a llicència municipal.

A.1. Queixes corresponents a la contami-
nació acústica generada per locals d’oci o
de restauració o per la clientela d’aquests
locals quan es troba en l’espai públic
És preocupant constatar que una gran part de
les queixes per sorolls i conductes vandàli-

ques o incíviques al carrer protagonitzades
principalment per la clientela de locals noc-
turns de concurrència pública corresponen a
llocs de la ciutat on aquest problema ha ad-
quirit caràcter crònic, com són ara la zona
compresa entre els carrers Almogàvers, Àla-
ba, Sancho de Ávila i Joan d’Àustria (Distric-
te de Sant Martí), la corresponent a la plaça
d’Osca, la compresa entre l’avinguda del Pa-
ral·lel, el carrer Nou de la Rambla i el parc
de les Tres Xemeneies o els carrers Violant
d’Hongria, Alcolea i Vallespir (Districte de
Sants-Montjuïc), i algunes places del Distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi. En zones com les
de diverses places de Gràcia, el problema no
està sempre relacionat d’una manera directa
amb locals concrets, sinó que consisteix en la
reunió de grups a la via pública per ocupar-
la i romandre-hi durant períodes de la nit i
de la matinada per xerrar i beure. 

Molts dels problemes de soroll 
al carrer estan vinculats a conductes
incíviques a la sortida dels locals
d’oci nocturn 

Aquest any segueixen sent vàlides les conside-
racions que exposàvem en l’informe del 2011
sobre els múltiples aspectes que entren en joc
en aquesta problemàtica i els diversos drets
que són vulnerats pel que fa al veïnat afectat.
No obstant això, podem destacar l’aparent im-
punitat que perceben els individus que ame-
nacen els veïns i veïnes que demanen poder
descansar en silenci, els que provoquen des-
trosses en el mobiliari urbà o fins i tot en pro-
pietats particulars i els que es dediquen d’una
manera permanent a la venda il·legal de begu-
des alcohòliques al carrer, els quals formen part
de xarxes organitzades que fan negoci venent
a la clientela dels locals d’oci abans d’entrar-
hi i quan en surten, i també a grups que uti-
litzen la via pública per concentrar-se i “fer la
festa” durant la nit i la matinada.
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EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 612/2012. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Aquesta queixa va ser presentada per dues persones que actuaven en representació dels
veïns i veïnes afectats per les conductes incíviques, vandàliques i violentes d’una part
de la clientela d’una discoteca, situada en el Districte de Sants-Montjuïc. Feia més de
set anys que patien aquests problemes, i els havien exposat a diversos càrrecs responsa-
bles municipals de diverses legislatures, havien telefonat nombroses vegades a la Guàr -
dia Urbana i havien presentat reiterades denúncies per escrit. Una d’elles anava acom-
panyada de 475 signatures. Els darrers mesos s’havien produït diverses actuacions dels
serveis municipals i dels Mossos d’Esquadra, però van ser insuficients, atès que els pro-
blemes persistien.

La síndica de greuges va demanar al Districte de Sants-Montjuïc i a la Guàrdia Urba-
na que informessin de les actuacions relacionades amb aquesta queixa, i que lliuressin
còpia dels expedients corresponents a les denúncies. Finalment, i després de diverses
reclamacions per la manca de resposta municipal, el 22 d’octubre de 2012 la Sindica-
tura va rebre la informació i la documentació sol·licitades.

De l’anàlisi d’aquesta documentació i de les notícies que va publicar la premsa a pri-
mers de desembre de 2012, es va poder constatar que els fets denunciats pels veïns i ve-
ïnes eren certs, i que el dia 4 de desembre de 2012 es va executar el cessament defini-
tiu de l’activitat desenvolupada al local.

Aquest cas il·lustra la naturalesa i la magnitud de la vulneració de drets a què està sot-
mès el veïnat afectat per problemes d’aquest tipus, però també il·lustra la complexitat
de les situacions que ha d’abordar l’Ajuntament de Barcelona per resoldre’ls, deixant a
part la manca de diligència i de rigor que es van produir durant els primers anys. A tall
de resum, cal fer constar que l’autoritat municipal va intentar negociar amb el titular de
l’activitat per tal de rescatar la llicència d’activitat i d’expropiar el local, afectat per un
pla urbanístic, però finalment va ser necessari recórrer als tribunals. Una de les conclu-
sions en examinar aquest i altres casos similars és que el marc legal vigent prioritza de
fet el desenvolupament d’activitats econòmiques per damunt del dret constitucional al
descans, a la salut i a la no-intromissió en el propi domicili. Això complica les interven-
cions dels serveis municipals pel que fa a la inspecció necessària, el control suficient i l’e-
xercici de l’autoritat quan cal defensar drets dels veïns i veïnes perjudicats, cosa que pro-
voca una dedicació de recursos elevada i, sovint, no disponible ara com ara.

A.2. Queixes generades per contaminació
acústica motivada per activitats domèsti-
ques en l’àmbit del veïnatge
En diversos casos la queixa ha estat motivada
per la manca de resposta municipal efectiva a
les denúncies efectuades pels sorolls provocats
per conductes sorolloses d’algun veí o veïna,

especialment en horari nocturn, o per la uti-
lització nocturna d’aparells electrodomèstics
sorollosos. En d’altres queixes, el ciutadà o la
ciutadana que ha recorregut a la síndica de
greuges exposava problemes de sorolls gene-
rats per veïns o veïnes, però no havia presen-
tat cap denúncia a l’Ajuntament o desconei-
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EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 196/2012. IMMISSIÓ ACÚSTICA DOMÈSTICA.

La persona que va presentar la queixa exposava que des de feia més de cinc anys patia
problemes a casa seva, tant de dia com de nit, provocats pels lladrucs del gos del pis de
sobre, i també pel volum excessiu del televisor o per cops de porta o d’arrossegament
de mobles. Havia parlat amb les persones que vivien al pis de sobre en diverses ocasions
per demanar-los que tinguessin més cura. Posteriorment va presentar instàncies al Dis-
tricte de Gràcia en què exposava el problema i en què demanava la intervenció dels ser-
veis municipals. També havia telefonat en tres ocasions a la Guàrdia Urbana. Els pro-
blemes s’havien agreujat a l’inici de l’any 2012. 

En l’informe lliurat a la Sindicatura pel Districte de Gràcia es detallaven les actuacions
dutes a terme, en el decurs de l’any 2012, per la policia de proximitat de la Guàrdia Ur-
bana, entre les quals figuraven les converses mantingudes amb la denunciant i amb la
veïna responsable del gos. Segons aquesta informació, els problemes havien millorat subs-
tancialment. En contactes posteriors amb la promotora de la queixa, aquesta va valorar
positivament l’atenció rebuda per la Guàrdia Urbana en aquesta ocasió i va corroborar
la millora, però la va limitar als dies següents a la intervenció dels agents. No obstant

xia quins recursos tenia a la seva disposició.
En dues ocasions la queixa la plantejaven les
persones que havien estat denunciades i san-
cionades per l’Ajuntament per sorolls en l’àm-
bit domèstic, i que no estaven d’acord amb la
sanció o amb el procediment seguit.

La Sindicatura de Greuges ha rebut i estu-
diat nombroses queixes relacionades amb la
disconformitat de les empreses promotores
amb actuacions municipals referents a apa-
rells domèstics d’aire condicionat. Vam de-
tectar que hi havia una diversitat de criteris
entre els diferents districtes per interpretar
i aplicar la normativa reguladora de la ubi-
cació d’aquestes instal·lacions, i que no que-
dava prou clar com calia interpretar alguns
punts de l’Ordenança municipal d’usos del
paisatge urbà de Barcelona (OMUPUB). La
síndica va demanar que els serveis jurídics
municipals elaboressin un dictamen sobre
aquesta qüestió i establissin uns criteris que
permetessin harmonitzar les intervencions
dels diferents districtes sobre les denúncies
per infracció en la ubicació dels aparells do-

mèstics d’aire condicionat. Diverses instàn-
cies municipals havien arribat a conclusions
similars i també havien demanat la unifica-
ció de criteris en aquest tema.

El 24 de juliol de 2012 la Sindicatura va re-
bre l’informe demanat, de la qual cosa ens
congratulem, atès que permetrà que no es
produeixin greuges comparatius segons el
districte en què es trobi el ciutadà o ciuta-
dana afectat. Aquest avenç se suma al pro-
grés que va representar l’any 2011 la nova
Ordenança de medi ambient, en la qual s’es-
tablia que les empreses instal·ladores dels
aparells d’aire condicionat domèstic eren co-
responsables del compliment de la normati-
va municipal pel que fa a la ubicació dels ele-
ments de la instal·lació. L’informe examina
i dictamina exclusivament sobre els aspectes
urbanístics, i no entra en els aspectes regu-
lats per la normativa de protecció ambien-
tal, la qual incorpora instruccions normalit-
zades per avaluar d’una manera objectiva si
hi ha infracció per contaminació acústica,
tèrmica o atmosfèrica.
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això, va exposar que una persona relacionada amb la propietària del gos tenia una con-
ducta agressiva i amenaçadora, i preferia desistir de l’oferiment realitzat pels agents de
fer un seguiment continuat del problema i de contactar amb totes les persones involu-
crades. Per aquesta raó, la síndica va sobreseure la queixa i va arxivar l’expedient.

A.3. Queixes referents a la contaminació
acústica motivada per activitats indus-
trials o comercials
Les activitats incloses en aquest apartat estan
sotmeses a llicència municipal, en la qual s’ha
d’acreditar el compliment dels requeriments
establerts en la normativa que regula l’im-
pacte sobre l’entorn i la innocuïtat per a les
persones que viuen a prop d’aquestes. No
obstant això, l’any 2012 la síndica de greu-
ges de Barcelona ha rebut diverses queixes
provocades per problemes de soroll i d’altres
tipus generats per forns de pa, per una pista

esportiva, per comerços i per altres establi-
ments. En aquest informe considerem a part
les activitats corresponents a locals de con-
currència pública dedicades a l’oci musical i
l’hostaleria.

Dos factors comuns a diverses queixes d’a-
quest apartat són el fet que una part impor-
tant dels problemes eren generats per les ope-
racions de càrrega i descàrrega (dos forns de
pa) o per la maquinària de condicionament
d’aire o d’extracció de fums i gasos. 

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 726/2012. SOROLL D’UNES INSTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ CORRESPONENTS A UN COMERÇ I A UNES OFICINES.

El promotor de la queixa exposava el seu malestar i la seva decepció per la manca de re-
solució per part del Districte de l’Eixample davant de les denúncies que havia presen-
tat des de l’any 2009 pels problemes, especialment nocturns, que els provocaven, a ell
i a la seva família, diverses instal·lacions de climatització corresponents a un comerç i
a unes oficines, que estaven instal·lades a l’interior de l’illa de cases a la qual dóna el
seu habitatge. Transcorreguts gairebé tres anys des que van presentar la primera ins-
tància no havien rebut cap informació de l’Ajuntament, i els problemes persistien. En
el decurs d’aquest temps els serveis municipals havien dut a terme diverses accions ad-
ministratives, que van permetre detectar que el centre comercial no disposava de lli-
cència per a la maquinària de climatització. Van haver de transcórrer dos anys fins que
es va precintar la instal·lació i el problema que provocava fos resolt. A més, es van de-
tectar uns altres equips de climatització sense llicència que van motivar ordres de ces-
sament d’activitat, sense que aquesta s’hagués aturat en data de 9 d’octubre de 2012.
Es va realitzar una sonometria en el domicili del promotor de la queixa, però en la da-
ta exposada tampoc no es disposava dels seus resultats validats. La decisió de la síndi-
ca de greuges va estimar la queixa, atès que va considerar que els serveis municipals ha-
vien actuat amb manca de diligència davant de les denúncies presentades.
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VALORACIÓ

Pel que fa a les queixes corresponents als pro-
blemes provocats per la concentració de la
clientela dels locals d’oci a la via pública en
horari de nit i de matinada, amb conductes
incíviques o vandàliques, aquesta Sindicatu-
ra considera que aquest tema és especialment
complex, però és evident que la responsabili-
tat principal d’aquestes situacions recau en les
persones que les protagonitzen com a partici-
pants. No obstant això, hi ha altres factors que
hi contribueixen, com són ara l’autorització
d’activitats d’oci i la concentració d’aquestes
en zones d’habitatges, els horaris d’aquests lo-
cals, incompatibles en els dies feiners amb
l’activitat normal en una societat equilibrada,
la tipificació inadequada de les infraccions en
la normativa legal de nivell supramunicipal i
la insuficiència d’actuacions sistemàtiques i
contundents contra els individus reincidents.
Uns altres factors relacionats amb el context
que hi influeixen són l’expansió de la cultura
que associa alcohol i soroll amb la festa, i
aquesta amb la manca de respecte a les nor-
mes de convivència i a les persones que no hi
participen. Finalment, crida l’atenció la coin-
cidència entre el rang d’edat de la majoria del
jovent que participa en aquests aldarulls i el
rang d’edat dels milers de “ni-ni” existents a
la ciutat i a la seva rodalia.

Als serveis municipals els resulta
difícil abordar els problemes entre el
veïnat perquè s’inscriuen en el context
de les relacions entre particulars 

Aquesta Sindicatura considera que els pro-
blemes existents en l’àmbit del veïnatge són
especialment difícils d’abordar per part dels
serveis municipals, atès que s’inscriuen en el
context de les relacions entre particulars, i no
els són aplicables els procediments regulats
per la normativa en el cas de problemes am-

bientals provocats per activitats sotmeses a
llicència municipal. No obstant això, i tenint
present el fet que, en l’Ordenança de medi
ambient de Barcelona, hi figura un article
que fa referència explícita als sorolls domès-
tics i a la necessitat que aquests no pertorbin
el descans del veïnat, aquesta Sindicatura
considera que l’Ajuntament de Barcelona ha
d’intervenir sempre que sigui necessari per
tal de reconduir i, eventualment, sancionar
les infraccions a aquesta normativa. De fet,
les dues queixes rebudes el 2012 en les quals
els promotors eren dos ciutadans sancionats
per la Guàrdia Urbana per contaminació
acústica que afectava als veïns i veïnes dels
denunciants confirmen aquesta consideració.

Desenvolupar activitats productives econò-
micament és legítim, i a més és indispensa-
ble per mantenir una societat urbana equili-
brada. Si es fa d’una manera que satisfà la
normativa vigent i, a més, d’una manera ade-
quada, tothom en surt beneficiat. No obstant
això, són freqüents els conflictes provocats
per dificultats de convivència de determina-
des activitats industrials o comercials amb un
entorn immediat constituït fonamentalment
per habitatges. En la majoria dels casos exa-
minats per aquesta Sindicatura l’any 2012 les
queixes estaven fonamentades. En els casos
que exposen la contaminació acústica gene-
rada per les operacions de càrrega i descàrre-
ga en horari nocturn i de matinada, ens sem-
bla evident que les activitats industrials o
comercials que requereixin aquestes opera-
cions no poden compartir l’espai urbà en zo-
nes reduïdes amb ús predominant d’habitat-
ges. De fet, l’Ordenança del medi ambient de
Barcelona aprovada l’any 2011 especifica que
en els casos en què les operacions de càrrega
i descàrrega es realitzin en horari nocturn, la
persona titular de l’activitat ho ha de comu-
nicar a l’Ajuntament, i ha d’acompanyar la
comunicació amb un certificat que justifiqui
que el soroll produït no supera els valors lí-
mit d’immissió interior i exterior establerts
en l’Ordenança. També s’estableix explícita-
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ment que aquestes operacions han de ser re-
alitzades a les zones reservades d’ús exclusiu
o en zones autoritzades a aquest efecte per
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

A Barcelona, hi ha milers 
d’aparells d’aire condicionat
instal·lats a les façanes que
incompleixen l’Ordenança

I pel que fa a l’impacte de la instal·lació d’a-
parells de condicionament d’aire, en el mo-
ment de tancar aquest informe resta pendent
d’analitzar els impactes ambientals ja que el
dictamen referit se centra en aspectes del pai-
satge, i malgrat aquest avenç important per
tal de garantir un tractament equànime dels
ciutadans i ciutadanes titulars d’aparells do-
mèstics d’aire condicionat, l’OMUPUB i els
termes emprats en la seva aplicació, segons el
criteri d’aquesta Sindicatura de Greuges, se-
gueixen necessitant una revisió i adaptació
pragmàtica a la realitat. Hi ha milers d’apa-
rells d’aquest tipus situats a les façanes, que
incompleixen l’ordenança, i en molts casos
sense cap possibilitat fàcil de ser reubicats als
terrats o les cobertes dels edificis. Recordem
a l’Ajuntament de Barcelona que segueix ha-
vent-hi algun aspecte que necessita un abor-
datge concret, potser a mitjà termini, per tal
de millorar efectivament aquest component
del paisatge urbà i evitar que la seva degra-
dació segueixi progressant. Però els aspectes
de contaminació acústica s’han d’abordar im-
mediatament en salvaguarda del dret a la sa-

lut i a la intimitat del domicili de tots els ve-
ïns i veïnes.

La Sindicatura és conscient de les dificultats
per satisfer aquests requisits en una ciutat
com Barcelona, que té una gran part del seu
territori urbanitzat i ocupat per habitatges
amb una densitat molt alta, però el sentit re-
gulador real de les ordenances municipals
exi geix que els termes en què son redactades
siguin aplicables a la realitat. Si no són apli-
cables o no hi ha voluntat efectiva de fer-ho
es desvirtua el marc bàsic de convivència i de
regulació de l’activitat urbana, i es generen
situacions de vulneració continuada de drets
bàsics de la ciutadania i sentiments d’inde-
fensió en les persones afectades.

B. Contaminació atmosfèrica i
altres immissions ambientals

Les queixes incloses en aquest apartat expo-
sen molèsties o problemes provocats per fums
i olors desagradables generats per activitats
de fabricació de pa, de bar restaurant i per
problemes de contaminació tèrmica genera-
da pels aparells de condicionament d’aire
d’altres activitats comercials. També s’ha in-
vestigat una queixa que manifestava el ma-
lestar amb l’Ajuntament de Barcelona per la
seva aparent inacció davant de les denúncies
presentades contra un hotel perquè la
instal·lació de quatre potents focus que il·lu-
minaven la seva façana dificultava el descans
nocturn dels veïns i veïnes afectats en pene-
trar en els seus habitatges, atès que no s’apa-
gaven fins a les tres de la matinada.

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 622/2012. IMMISSIÓ CALÒRICA.

La promotora de la queixa exposava el seu malestar per la manca de resolució del Distric-
te de l’Eixample davant de les denúncies reiterades que ella i altres veïns i veïnes de la
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VALORACIÓ 

A més de la contaminació acústica, les quei-
xes rebudes posen de manifest l’existència
d’altres emissions que redueixen la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes, fins i tot
en els seus habitatges. En els casos estudiats,
l’Administració municipal disposa dels ins-
truments necessaris per valorar les denúncies
i per reconduir les infraccions detectades, pe-
rò és necessari que els recursos assignats i els
procediments siguin suficients i àgils per po-
der garantir amb eficàcia la protecció dels
drets de la població afectada.

C. Neteja 

Les queixes incloses en aquest apartat fan re-
ferència a diversos aspectes, com la recollida
d’escombraries domèstiques i, amb més fre-
qüència, a la brutícia originada per la man-

ca de civisme d’algunes persones que tenen
un gos, i també fan referència al que es con-
sidera neteja insuficient d’alguns indrets
concrets de la ciutat. També s’ha rebut la
queixa d’una ciutadana per l’aparent impu-
nitat amb què individus que pertanyen a
grups organitzats extrauen el cartró dels con-
tenidors de recollida selectiva. En la gran
majoria dels casos s’ha tractat d’assessora-
ments; és a dir, els ciutadans o les ciutada-
nes plantejaven una reclamació sense haver-
ho posat en coneixement previ dels serveis
municipals, o bé demanaven orientació per
fer-ho.

Hi ha hagut altres queixes, incorporades en
l’apartat de contaminació acústica, en les
quals es manifestava el seu desacord amb
l’Ajuntament de Barcelona pel soroll gene-
rat per la recollida nocturna de residus do-
mèstics o per la utilització de vehicles de
motor per regar l’espai públic de matinada.

mateixa finca havien presentat pels problemes de sobreescalfament, emissió de fums i ga-
sos i soroll corresponents a les instal·lacions d’un obrador de pa situat als baixos de la fin-
ca. Entre la documentació aportada hi havia una instància presentada el 26 de juliol de
2004. En examinar l’informe lliurat pel Districte de l’Eixample i les còpies dels expe-
dients obtinguts, aquesta Sindicatura va considerar confirmats els termes exposats en la
queixa, i va concloure que els serveis municipals havien actuat, en aquest cas, amb una
manca de diligència i d’efectivitat injustificables, la qual cosa havia permès la vulneració
de drets bàsics de la promotora de la queixa i dels altres veïns i veïnes afectats durant més
de vuit anys. En un dels quatre expedients administratius es feia referència a una inspec-
ció duta a terme el 27 de novembre de 2001 que va detectar diverses infraccions. En el
moment de formular la decisió, les instal·lacions del forn seguien funcionant, i l’Ajunta-
ment de Barcelona no havia acreditat la imposició de cap sanció ni multa coercitiva.

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENTS NÚM. 568/2012 I 583/2012. NETEJA INSUFICIENT EN UNA PLAÇA.

Dues persones exposaven el seu malestar per la brutícia creixent que, segons afirmaven,
afectava, des de feia uns mesos, els barris del Clot i del Camp de l’Arpa, i que era molt
més accentuada en aquests barris que en els adjacents. La “frontera” amb els que estaven
més nets correspondria al carrer Dos de Maig. Informaven que la brutícia creixent resul-
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tava de l’increment de conductes incíviques, com no recollir els excrements dels gossos,
abandonar mobles, vidres procedents d’envasos i altres residus a la zona de jocs infantils
de la plaça Heroïnes de Girona, per part de grups de joves que practicaven el “botellón”,
i també l’abandonament de mobles i bosses d’escombraries a la via pública. Afirmaven
que a la plaça esmentada també es produïen baralles. Exposaven que en diverses ocasions
havien trucat a la Guàrdia Urbana, la qual havia intervingut en alguns casos, però afir-
maven que aquests problemes persistien. Un dilluns al matí un assessor de la Sindicatu-
ra va visitar el lloc i va comprovar que a la zona de jocs infantils hi havia excrements de
gos i nombroses petjades de gossos. A la zona del “pipican” hi havia dormint una per-
sona sense sostre amb un carro de supermercat i diverses pertinences. La síndica de greu-
ges va estimar parcialment la queixa, atès que en els informes municipals es detallen un
seguit d’actuacions en aquest espai, però alhora es reconeix un nombre considerable de
reclamacions i denúncies que, juntament amb l’observació directa efectuada per aques-
ta Sindicatura, testimonien que els serveis municipals han d’aplicar-se amb més efecti-
vitat. No obstant això, és evident que en aquest cas la responsabilitat principal dels pro-
blemes no és atribuïble a una manca d’intervenció de l’Ajuntament, sinó a la manca de
sentit cívic d’alguns ciutadans i ciutadanes.

VALORACIÓ 

L’any 2012 la síndica de greuges no ha rebut
tantes queixes com l’any passat referents a so-
rolls provocats per la recollida nocturna de
residus domiciliaris. No obstant això, la re-
ducció d’aquesta font de contaminació acús-
tica encara necessita més accions per part de
l’Ajuntament de Barcelona. Altres queixes
feien referència a brutícia en espais públics
provocada pels excrements de gossos. També
hi ha hagut una queixa pel soroll generat en
el reg de places en horari de matinada i fent
servir un vehicle de motor. En anys anteriors
també hi havia hagut queixes d’aquest tipus,
i aquesta Sindicatura considera que, a les zo-
nes de la ciutat on el nivell de soroll ambien-
tal a la nit és molt baix, val la pena que l’A-
juntament de Barcelona apliqui, sempre que
sigui possible, el baldeig amb mànega con-
nectada a la xarxa d’aigua municipal, en lloc
de fer servir vehicles de motor.

En el decurs dels darrers dos anys, la síndica
de greuges ha rebut diverses queixes de ciu-
tadans i ciutadanes en les quals exposaven el
seu malestar pels problemes que els provoca-

va a casa seva la immissió del soroll provocat
per la recollida nocturna dels residus domès-
tics.

En tots aquests casos, es va demanar informa-
ció a l’Ajuntament, i de la seva anàlisi es des-
prenia que és especialment complex organit-
zar aquest servei d’una manera que es faci
compatible la seva eficiència des del punt de
vista econòmic amb el dret al descans de la
població en el seu propi habitatge, durant la
nit. El sector corresponent dels serveis mu-
nicipals va col·laborar des del primer mo-
ment amb la Sindicatura, i va fer arribar una
documentació extensa en la qual es descrivien
els components tècnics del servei, tant els ve-
hicles com els contenidors o els criteris em-
prats per organitzar la recollida. Es posava
èmfasi en el fet que els vehicles complien la
normativa europea quant a les emissions so-
nores. En un d’aquests informes, es detalla-
ven les millores introduïdes en els vehicles
més sorollosos. No obstant això, la síndica de
greuges considerava que l’única manera de
garantir d’una manera objectiva que es res-
pectava el dret al descans dels ciutadans i ciu-
tadanes que havien presentat les queixes era
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comprovant, mitjançant la realització de so-
nometries en els domicilis afectats, que els
nivells de soroll mesurats en els habitatges
complien la normativa referent a immissions
sonores. Aquestes mesures, en cas que ha -
guessin estat realitzades, mai no van ser lliu-
rades a aquesta Sindicatura.

Les decisions de la síndica de greuges van con-
siderar que l’actuació municipal no era correc-
ta, atès que no s’aportaven aquests resultats.

L’Ajuntament ha de seguir
treballant per harmonitzar la
recollida dels residus domèstics 
amb el dret al descans 

A finals de l’any 2011, la Regidoria de Me-
di Ambient i Serveis Urbans va començar a
dur a terme mesures de soroll en els domici-
lis corresponents a les persones que havien
presentat una queixa en aquesta Sindicatura,
i cap a la meitat de l’any 2012 les va comen-
çar a enviar a aquesta institució. Dels resul-
tats se’n desprèn que, efectivament, els ni-
vells de soroll detectats són, en gairebé tots
els casos estudiats, superiors als límits esta-
blerts en l’Ordenança de medi ambient, la
qual cosa confirma que tothom que havia
presentat la seva queixa a la síndica de greu-
ges tenia raons fonamentades per fer-ho. En
tres de les ocasions, les persones que havien
presentat la queixa no van acceptar l’oferi-
ment de l’Ajuntament de realitzar sonome-
tries des del seu habitatge, al·legant argu-
ments diversos.

En els informes enviats, l’Ajuntament deta-
llava també les mesures adoptades per tal de
reduir el problema de la contaminació acús-
tica en els domicilis afectats. Algunes d’a-
questes consistien en el desplaçament dels
contenidors per allunyar-los dels habitatges;
en altres casos, es va modificar l’horari de re-

collida, i es va situar l’operació en intervals
horaris menys molestos; així mateix, en
aquells vehicles en els quals es va detectar una
emissió sonora excessiva, es va comprometre
a fer-hi les actuacions tècniques necessàries
per tal de reduir-ne l’impacte sonor. També
es va intensificar l’èmfasi en les accions for-
matives dels conductors dels vehicles de re-
collida, per tal que la conducció dels vehicles
i les operacions de buidat dels contenidors es
realitzessin amb el mínim soroll possible.

En la data de conclusió d’aquest informe de la
Sindicatura, resten encara pendents de rebre
els resultats de tres sonometries ja realitzades.

La síndica valora positivament aquest canvi
en la manera com els responsables munici-
pals abordaven les queixes i les reclamacions
presentades pels ciutadans i ciutadanes pels
sorolls nocturns provocats per la recollida
dels residus. No obstant això, i malgrat reco-
nèixer les dificultats que presenta harmonit-
zar la protecció del dret al descans amb la mí-
nima interferència possible sobre el trànsit a
la ciutat, considerem que l’Ajuntament ha de
continuar els esforços per objectivar l’impac-
te sonor de la recollida nocturna dels residus
domèstics mitjançant la realització de sono-
metries en tots aquells casos en què sigui ne-
cessari, i ha d’explorar i assajar, sempre que
sigui possible i en els llocs on sigui factible,
la recollida en horari diürn o vespertí. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona en-
tén que, en aquests moments, en què hi ha
una reducció en les quantitats de residus pro-
duïts i en el trànsit de vehicles, aquesta op-
ció és més viable que abans.

D. Parcs i natura urbana

En aquest àmbit, les queixes més freqüents
han estat relatives al manteniment de parcs i
jardins, a l’arbrat de la ciutat i als problemes
de salubritat causats pels gossos sense control
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pels parcs i jardins de la ciutat. També s’han
rebut diverses queixes referides a la manca de
manteniment als parcs, una especialment so-
bre el Rec Comtal a Vallbona.

La majoria de les queixes s’han resolt amb as-
sessorament perquè la persona interessada no

havia formalitzat la demanda a l’Ajuntament
en primera instància. D’aquestes queixes des-
taquem, però, les formalitzades per ciutadans
i ciutadanes que, a conseqüència d’una expe-
riència no satisfactòria amb l’Ajuntament,
han tornat a recórrer a la síndica per assegu-
rar que es resoldria la seva situació. 

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENTS NÚM. 388/2012 I 818/2012. PROBLEMES EN UN HABITATGE PER UNA
PLAGA D’INSECTES. I MANCA DE MANTENIMENT D’UNA ZONA ENJARDINADA.

La persona interessada va demanar la intervenció d’aquesta Sindicatura per a la retirada
de les branques del plataner que arribaven fins al seu balcó i que l’any anterior havien
originat una plaga d’insectes, cosa que l’havia obligat a tenir les finestres tancades en ple
estiu. L’any anterior la síndica havia hagut d’intervenir perquè l’Ajuntament havia res-
post a la ciutadana i li havia indicat que no procedia la poda perquè no n’era l’època i
perquè la separació existent entre l’exemplar i la façana era d’uns 60 centímetres apro-
ximadament. Aquest any la síndica ha orientat la ciutadana per tal de reclamar la inter-
venció de l’Ajuntament, i aquest ha estat més sensible a la demanda de la persona inte-
ressada perquè aquesta no ha tornat a reclamar la intervenció d’aquesta institució.

La síndica ha rebut, també aquest any, una demanda d’intervenció perquè l’Ajuntament
procedís a desbrossar i netejar una zona enjardinada que dificulta l’accés de les persones
al seu domicili. L’any anterior aquesta institució havia hagut d’intervenir pel mateix pro-
blema davant de la manca de resposta satisfactòria del Districte a la demanda dels veïns
i veïnes. Per tal d’evitar el perjudici que representa per al veïnat el creixement sense con-
trol dels arbustos de la zona enjardinada davant dels seus domicilis, i per tal que no es
repeteixi cada any la mateixa queixa dels veïns i veïnes, la síndica ha demanant al Dis-
tricte que incorpori el manteniment de la zona en la programació de neteja i desbrossa-
ment de les zones verdes.

EXPEDIENT NÚM. 752/2012. PROBLEMES DE SALUBRITAT OCASIONATS PER LES
DEPOSICIONS DE GOSSOS EN UN PARC INTERIOR D’ILLA. 

La ciutadana es va queixar de la presència de gossos sense control a l’interior d’illa del
carrer Provençals, i dels problemes de salubritat ocasionats per les deposicions d’aquests.
La persona interessada va manifestar que no havia obtingut cap resposta de la Guàrdia
Urbana tot i haver demanat la seva intervenció davant de les conductes incíviques de les
persones propietàries dels gossos. 
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VALORACIÓ 

Malauradament un any més la manca de sa-
lubritat als parcs provocada per les defeca-
cions dels gossos que no són recollides pels
seus amos i mestresses ha estat motiu de
queixa. Ja fa dos anys que la síndica indica en
els seus informes la necessitat d’un major
control d’aquests espais per part de la Guàr-
dia Urbana, per tal que es compleixi la nor-
mativa existent i també demana que s’adop-
tin les mesures necessàries per garantir la
salubritat i neteja d’aquests espais.

L’any 2011 el Govern municipal va aprovar
el Pla de millora dels serveis de neteja a Bar-
celona, en el qual s’indicava que aquest Pla
aniria acompanyat d’accions de reforç muni-
cipal, per tal d’incidir en el compliment de
les ordenances municipals relacionades amb
la neteja, entre les quals es trobaven les rela-
cionades amb les defecacions dels gossos no
recollides. Aquest any hem d’insistir en la ne-
cessitat d’articular aquestes accions de reforç
municipal perquè només accions coordinades
des de diferents àrees poden incidir en la pro-
blemàtica.

La ciutadania té dret a gaudir 
dels parcs sense problemes, i és
obligació del consistori vetllar per 
la salubritat d’aquestes zones 

La ciutadania té dret a gaudir d’uns parcs sen-
se problemes i l’Ajuntament ha de vetllar per
la salubritat d’uns espais freqüentats majori-
tàriament per gent gran i per nens i nenes i
garantir-ne la seguretat. La síndica reconeix les
campanyes de comunicació i sensibilització

que ha portat a terme l’Ajuntament per acon-
seguir una ciutat més neta, però davant d’ac-
tuacions incíviques es requereix la intervenció
de la Guàrdia Urbana, per fer complir la nor-
mativa.

En els casos de brutícia provocada pels excre-
ments de gossos, la responsabilitat principal
és de les persones que tenen els animals, i no
es pot demanar a l’Ajuntament que incre-
menti sense límit els recursos públics desti-
nats a la neteja i a la policia per perseguir
aquestes infraccions. En una societat com la
nostra, els ciutadans i ciutadanes han de com-
partir uns valors i han de mantenir unes con-
ductes que contribueixin a fer agradable i sa-
lubre l’espai urbà i el mateix fet de conviure
en un entorn urbà. Des d’aquest punt de vis-
ta, considerem que les campanyes de cons-
cienciació cívica seran més eficaces si es man-
tenen actuacions sancionadores limitades
però exemplars, centrades especialment en els
individus infractors reincidents.

D’altra banda, aquest any es vol incidir en la
necessitat d’una Administració més proacti-
va per satisfer els requeriments de la ciutada-
nia. Una bona Administració ha de garantir
la relació harmoniosa entre els espais públics
i la ciutadania, i una actuació més preventi-
va dels serveis municipals evitaria que les
queixes es repetissin, cosa que obliga les per-
sones interessades a recordar el deure de l’Ad-
ministració de vetllar pels interessos dels ciu-
tadans i ciutadanes.

Una menció especial mereix la conservació del
Rec Comtal al pas per Vallbona, que ha estat
objecte de queixa d’un veí, però la Sindicatu-
ra va constatar in situ que el manteniment era
correcte malgrat que puntualment s’hi realit-
zin actes incívics que deterioren l’entorn.
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En aquest capítol s’aplega el conjunt de
queixes més relacionades amb la convivèn-
cia ciutadana a la via pública i amb els ser-
veis municipals que han de facilitar-la. L’ús
i la disponibilitat del transport públic urbà,
la circulació en vehicle de motor o en bici-
cleta, el bon ús dels espais i del mobiliari ur-
bà, o la lliure accessibilitat a l’entorn urbà,
són actes de la vida diària de tothom a la ciu-
tat que estan regulats per les lleis i ordenan-
ces, la bona aplicació de les quals genera ben-
estar i harmonia social.

Pel que fa a les matèries de què tracta el
capítol sobre carrer i convivència, durant
l’any 2012 s’han rebut 484 queixes.

Capítol 2

CARRER I CONVIVÈNCIA

2.1. Transport públic i circulació de vehicles
2.2. Llibertat cívica i seguretat ciutadana
2.3. Accessibilitat i mobilitat personal
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L’Estatut d’autonomia de Catalunya garan-
teix al municipi de Barcelona, per respecte al
seu règim especial de Carta, la competència
en matèria de circulació i serveis de mobili-
tat i la gestió del transport municipal. D’al-
tra banda, l’Estatut també diu que els poders
públics han de promoure polítiques de trans-
port i de comunicació basades en criteris de
sostenibilitat, que fomentin la utilització del
transport públic i la millora de la mobilitat
i que garanteixin l’accessibilitat per a les per-
sones amb mobilitat reduïda.

En especial, mana l’Estatut que s’impulsin
mesures destinades a l’increment de la segu-
retat viària i la disminució dels accidents de
trànsit, amb una incidència especial en la pre-
venció, l’educació viària i l’atenció a les víc-
times.

En la secció de transports i circulació de
vehicles, la síndica ha rebut, durant l’any
2012, 336 queixes.

A. Transport públic 
i mobilitat urbana

Les queixes rebudes l’any 2012 relatives a
aquesta temàtica es concentren en dos grans
àmbits: els transports públics col·lectius i el
servei del Bicing.

Prop del 80 % de les reclamacions
del transport públic col·lectiu 
han estat motivades per ciutadans 
i ciutadanes disconformes amb la
sanció que els havia imposat TMB

En relació amb el transport públic, prop del
80 % de les queixes presentades han estat
vinculades al càrrec econòmic, definit com a
percepció mínima, que s’exigeix als ciutadans i
ciutadans per fer ús del transport públic sen-
se títol de transport o la corresponent valida-

2.1. Transport i circulació de vehicles 

A. Transport públic i mobilitat urbana 
B. Circulació i estacionament de vehicles de motor
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ció o amb un títol no vàlid per a les caracte-
rístiques del trajecte o de qui fa ús del servei.
La majoria de les persones que han presentat
una queixa han posat de manifest la seva dis-
conformitat vers l’actuació de Transports Me-
tropolitans de Barcelona, en endavant TMB,
responsable de la xarxa de Ferrocarril Metro-
polità i d’Autobusos de Bar celona, per l’exi-
gència de l’import de la percepció mínima
sense ser conscients d’haver generat una ac-
tuació de caire defraudador, atès que, malgrat
haver existit una voluntat de validar el títol
de transport, diferents circumstàncies, com
problemes de funcionament de les màquines;
no poder presentar, en el moment de la inter-
venció, determinada documentació; desconei-
xement d’aspectes concrets de l’ús del servei
o circumstàncies interpretades pel personal
inspector de TMB com una intencionalitat
de defraudar, com per exemple pujar a l’au-
tobús mantenint una conversa telefònica i tri-
gar uns moments a validar mentre es busca-
va la targeta multiviatge, havien generat
l’exigència de la percepció mínima. La majo-
ria de les persones que s’han dirigit a aquesta
Sindicatura, prèviament ja havien presentat
al·legacions davant de TMB, en què exposa-
ven els fets i les circumstàncies, així com ha-
vien aportat documentació diversa, però
aquestes havien estat desestimades.

Des d’aquesta Sindicatura s’ha efectuat una
tasca d’informació de la normativa d’aplica-
ció en aquesta matèria, arran de l’atenció i
escolta dels ciutadans i ciutadanes que s’han
dirigit a aquesta Institució, atès que el seu
desconeixement, parcial o total, en ocasions
ha centrat l’origen de les queixes, de les
quals aproximadament un 70 % han esde-
vingut expedients, que han comportat l’es-
tudi i la supervisió del cas concret. A més,
moltes persones han manifestat que les ac-
tuacions del personal de TMB els havien re-
sultat poc clarificadores dels seus drets i deu-
res com a usuaris i usuàries d’un transport
públic col·lectiu. En aquest sentit, cal asse-
nyalar que ha estat reiterada la queixa per la

manca d’informació verbal sobre la possibi-
litat d’efectuar, en el mateix moment de la
intervenció, el pagament de l’import de la
percepció, i reduir el seu import, actualment
de 100 euros, en un 50 %.

Altres queixes han estat formulades en rela-
ció amb la gestió dels títols de transport, en
essència els tràmits de gestió de la T-12.

En relació amb la mobilitat en bicicleta, si
bé s’ha reduït la presentació de queixes refe-
rents a la indisciplina viària dels i les ciclis-
tes, malgrat ser una temàtica actual i present
en els mitjans de comunicació, es mantenen
les relatives a desajustaments del servei del
Bicing. Ara bé, dins d’aquest apartat cal des-
tacar les queixes que han estat presentades
en què s’exposava la disconformitat amb el
projecte municipal de modificació i incre-
ment de les tarifes del servei del Bicing, que
han estat agrupades en un únic expedient per
ser tractades, cosa que ha generat una super-
visió d’ofici, el resultat de la qual ja ha estat
lliurat a l’Ajuntament. 

Els i les ciclistes s’han queixat
majoritàriament de la intenció 
de l’Ajuntament d’incrementar 
les tarifes del Bicing 

Una menor incidència han significat les
queixes formulades en relació amb els aspec-
tes de mobilitat, per mitjà de les quals di-
versos ciutadans i ciutadanes han posat en
coneixement de la Sindicatura presumptes
situacions de risc o suggeriments de millo-
ra en relació amb els serveis viaris i les se-
nyalitzacions, les quals, en bona part, han es-
tat derivades a l’organisme competent. 

La Carta de Ciutadania. Carta de Drets i
Deures de Barcelona, aprovada per aquest
Ajuntament el mes de desembre de 2010,
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reconeix, en l’article 32, que totes les perso-
nes tenen dret a un sistema de mobilitat, 
pública i privada, i a un transport públic de
qualitat accessible, que permeti arribar als
diferents punts del territori, el qual ha d’a-
favorir el desplaçament en mitjans poc con-
taminants. La mateixa Carta Municipal de
Barcelona reconeix que és competència prò-
pia de l’Ajuntament de Barcelona l’ordena-
ció del trànsit de persones i vehicles. També
disposa que la coordinació del servei de
transports urbans correspon al Consorci
d’Autoritat del Transport Metropolità, òr-
gan que articula la coordinació entre les ad-
ministracions públiques titulars dels serveis,
el qual està integrat, entre d’altres, pel ma-
teix Ajuntament de Barcelona.

La regulació normativa del transport públic,
en relació amb la contribució econòmica que
han d’efectuar les persones usuàries, i les
mesures respecte d’això, circumstància que
ha estat l’eix central de la intervenció d’a-
questa Sindicatura en aquest exercici 2012,
es troba recollida, fonamentalment, en la
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fis-
cals i administratives, modificada per la Llei
26/2009, de 23 de desembre. L’article 52
determina que una persona fa un ús indegut
del servei públic de transport urbà, entre al-
tres supòsits, quan viatja sense bitllet, amb
un títol de transport no validat o no vàlid
per a les característiques del trajecte o de la
persona usuària. Aquesta circumstància ge-
nera que el personal de l’empresa operadora
requereixi a la persona usuària l’abonament
de la percepció mínima corresponent, amb
la bonificació del 50 % en cas de pagament
immediat. Si no s’efectua aquest pagament
en el mateix moment, el personal inspector
de TMB ha de requerir la identificació de la
persona afectada, la qual disposa d’un ter-
mini de trenta dies per fer-lo efectiu, ja sen-
se la bonificació. Si passat aquest temps no
s’ha efectuat el pagament, l’autoritat com-
petent inicia el corresponent procediment
sancionador.

La Resolució del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
TES/3013/2011, de 21 de desembre, d’actua-
lització de la quantia de la percepció míni-
ma, disposa que el transport públic esdevé un
servei fonamental per garantir el dret a la
mobilitat dels ciutadans i ciutadanes, i que
les persones usuàries han de participar en el
sosteniment econòmic d’aquest mitjançant el
pagament d’un bitllet. Amb la finalitat de
lluitar contra les conductes fraudulentes, la
Llei 7/2004 va establir certes mesures, entre
les quals es trobava el pagament d’una per-
cepció mínima de 50 euros i, amb l’objectiu
de reforçar-ne el caràcter dissuasiu, va deter-
minar l’actualització d’aquest import a 100
euros amb efectes des del dia 1 de febrer de
2012.

Els reglaments dels viatgers, tant del Ferrocar-
ril Metropolità de Barcelona com dels serveis
de transport públic de superfície de l’àmbit de
l’Entitat Metropolitana del Transport, recullen
les disposicions relatives a l’exigència de la per-
cepció mínima. Cal tenir en compte que a les
persones usuàries beneficiàries del sistema de
tarifació social del transport, com és el cas de
la targeta rosa, els serà aplicable l’Ordenança
metropolitana reguladora del sistema aprova-
da pel Consell Metropolità el 28 d’abril de
1994, on es disposa que aquest títol de trans-
port s’haurà de portar sempre que es viatgi i
s’haurà de presentar junt amb un document
original acreditatiu d’identitat, o fotocòpia au-
tenticada, si es produeix una inspecció. En cas
de correspondre a la tarifa reduïda, aquesta tin-
drà associat, com a títol de transport, la targe-
ta multiviatge a preu reduït (T-4). 

D’altra banda, en matèria de circulació i en
l’àmbit de la ciutat, cal tenir en compte l’Or-
denança de circulació de vianants i vehicles de
Barcelona. L’article 14 d’aquesta norma esta-
bleix els preceptes específics en relació amb les
bicicletes. A més, les bicicletes del servei Bi-
cing han de complir les condicions contractu-
als d’ús del mateix servei. 
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EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 789/2012. NO-PRESENTACIÓ DEL TÍTOL DE TRANSPORT EN EL
MOMENT DE LA INTERVENCIÓ.

La persona interessada va manifestar el seu desacord amb el càrrec econòmic que se li ha-
via exigit perquè, presumptament, viatjava al metro sense títol de transport. En el mo-
ment de la intervenció la promotora de la queixa no va trobar dins de la seva bossa la T-
mes amb la qual havia procedit a la validació del bitllet quan havia accedit a la xarxa del
ferrocarril metropolità i aquest fet la va posar molt nerviosa. Moments després de la in-
tervenció va trobar el seu títol de transport però ja no el va poder presentar a l’agent, ni
per horari (eren les 20.30 hores) es va poder dirigir a cap dels punts d’atenció de TMB,
on va anar personalment el dimarts següent, perquè el dilluns era festiu, per presentar
les corresponents al·legacions i la T-mes validada, a l’efecte de demanar la retirada de la
percepció mínima exigida. Les al·legacions presentades van ser desestimades, atès que
en el moment de la intervenció no havia presentat cap títol correctament validat tot i
que des de TMB es reconeixia en el seu escrit la possible errada humana difícil de diri-
mir d’una actuació purament fraudulenta. En aquest cas, la promotora de la queixa ma-
nifestava la seva indignació pel fet que no s’haguessin tingut en compte ni els fets ni les
circumstàncies exposades, ja que la seva identitat havia quedat acreditada amb la pre-
sentació del DNI a l’interventor, atès que la T-mes és un títol unipersonal que cal vin-
cular al DNI de la persona titular �que en aquest cas és usuària des de fa anys�, i que es
paga d’una manera anticipada, sense limitació de viatges. 

La síndica va estimar en part la queixa presentada. Va valorar que l’actuació de l’inter-
ventor havia estat ajustada al compliment de la normativa vigent, però la resposta de
TMB a les al·legacions presentades, que va obtenir la persona interessada, no era prou
fonamentada i no s’havia garantit suficientment el seu dret a la presumpció d’innocèn-
cia, dret que ha de regir l’actuació dels serveis públics, així com la verificació dels fets.
No obstant això, des d’aquesta institució es va valorar positivament la decisió finalment
adoptada d’arxivar l’expedient i de fer la devolució de l’import de la percepció mínima
que havia estat abonada. 

EXPEDIENT NÚM. 733/2012. EXIGÈNCIA DE LA PERCEPCIÓ MÍNIMA PER MANCA
DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA. 

La interessada va mostrar el seu desacord vers les actuacions de TMB en relació amb l’e-
xigència de la percepció mínima per part d’un interventor i el procés seguit posterior-
ment. Quan viatjava en un autobús, a requeriment d’un interventor de TMB va presen-
tar la seva T-4 validada, acompanyada del DNI, però no portava la documentació que
acredités la seva condició de pensionista (targeta rosa). Segons va manifestar la promo-
tora de la queixa, l’interventor no la va informar verbalment que podia fer efectiu, en el
moment de la intervenció, l’import de la percepció mínima i gaudir d’una bonificació
del 50 %. Així mateix, l’agent li va indicar que es dirigís a un punt d’atenció de TMB
per acreditar la seva condició de titular de la targeta rosa. Seguint les indicacions, va pro-
cedir a la presentació d’al·legacions en un punt d’atenció de TMB, però aquestes van ser
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a. Sobre el transport públic col·lectiu

En relació amb l’exercici anterior, aquesta Sin-
dicatura, aquest any, ha rebut més del doble
de queixes de ciutadans i ciutadans als quals
s’havia exigit el cobrament de la percepció
mínima. Aquesta circumstància coincideix
amb l’actualització de la percepció mínima,
que ha incrementat el seu import de 50 a 100
euros. Ara bé, cal tenir en compte que la de-
terminació de l’import de la percepció míni-
ma deriva d’una normativa de caire autonò-
mic i, en conseqüència, estaria fora de l’àmbit
de supervisió d’aquesta Sindicatura, malgrat
que no deixa de ser objecte de comentari i
atenció perquè la seva aplicació sí que es re-
alitza des dels serveis municipals.

Majoritàriament, el fet que ha incentivat els
ciutadans i ciutadanes a dirigir-se a aquesta

Sindicatura ha estat el sentiment de greuge
que l’exigència de la percepció, sense ser
conscients d’haver realitzat una actuació
fraudulenta, els ha comportat, i sense tenir
en compte les circumstàncies personals ex-
posades. Cal dir que en molts dels casos les
al·legacions que havien presentat, seguint les
indicacions del mateix personal de TMB, en
què explicaven els fets i en què aportaven la
documentació relacionada amb el cas, havien
estat desestimades en aplicació de la norma-
tiva vigent.

Aquestes circumstàncies han comportat que,
més enllà del dubte raonable que alguns fets
puguin causar, s’hagi procedit, des d’aques-
ta Sindicatura a l’admissió de les queixes pre-
sentades per estudiar-les. En moltes ocasions
s’ha constatat que l’actuació de TMB ha es-
tat ajustada al compliment de la normativa
vigent, per la qual cosa les queixes han estat
desestimades o estimades parcialment. 

desestimades, ja que d’acord amb la normativa vigent, l’ús de la T-4 (targeta multiviat-
ge de preu reduït) necessita, a més de la seva validació, anar acompanyada de l’original
de la targeta de pensionista i del document oficial acreditatiu de la identitat, i tot for-
ma en conjunt el títol de viatge. La interessada va assumir el pagament de la percepció
mínima, ja sense possibilitat de la reducció del 50 % de l’import, que no li havia estat
ofert, per evitar la incoació d’un expedient sancionador de fins a 600 euros d’import.

La promotora de la queixa va manifestar la seva decepció amb el funcionament del ser-
vei i l’atenció rebuda ja que l’exigència de la percepció mínima en el seu cas, després
d’haver validat el bitllet i conseqüència d’un error circumstancial, a efectes pràctics te-
nia el mateix tractament i conseqüència que si deliberadament hagués fet un ús fraudu-
lent del transport públic. No entenia que no pogués verificar-se de cap manera la seva
condició de titular de la targeta rosa, ni realitzar-se cap comprovació prèvia o posterior
a l’exigència de la percepció mínima, després d’haver-se identificat amb el seu DNI, en
el moment de la intervenció.

Aquesta Sindicatura si bé va considerar que l’actuació de TMB, en essència, i en allò que
fa referència a la imposició de la percepció mínima, s’ajustava a l’aplicació estricta de la
normativa vigent, la qual va ser explicada a la persona interessada, va estimar en part la
queixa, atès que la informació confusa i contradictòria rebuda li va causar confusió i in-
defensió i, en conseqüència, l’abonament de l’import de la percepció exigida, després de
la desestimació de les al·legacions, sense poder acollir-se a cap bonificació. 
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És el cas de l’expedient 789/2012, al qual
s’ha d’afegir que les gestions efectuades han
permès constatar que la comprovació poste-
rior de la correcta validació de certs títols de
viatges unipersonals, com és el cas de la T-
mes, presenta problemes perquè la banda
magnètica sols conserva l’últim viatge realit-
zat, per la qual cosa, una utilització de la T-
mes, després de la intervenció, ni que sigui
per desplaçar-se a un punt d’atenció de TMB,
no permet contrastar la correcta validació del
bitllet, fet al qual cal afegir la manca de re-
gistre escrit en el mateix títol. Per mitjà de
la intervenció d’aquesta Sindicatura, i atenent
les circumstàncies exposades i l’acreditació
per comprovants bancaris de la compra habi-
tual per part de la interessada d’aquest deter-
minat títol de transport, es va procedir a la
revisió de l’expedient i l’estimació de les al·le-
gacions, així com a la devolució de l’import
de la percepció mínima. 

Ara bé, la reiterada presentació de queixes
amb elements coincidents ha motivat ele-
ments de reflexió i recomanacions que, més
enllà del cas concret, en ocasions deriven de
la pròpia normativa d’aplicació. 

En aquest sentit, al assenyalar que destaquen
les queixes (vegeu l’expedient núm. 733/2012)
presentades per ciutadans i ciutadanes, titu-
lars de la targeta rosa, com és el cas de l’exem-
ple il·lustratiu, als quals s’ha exigit la percep-
ció mínima pel fet que, després d’haver validat
el bitllet, en el moment d’una intervenció, no
han pogut presentar part de la documentació
que ha d’acompanyar el títol del viatge, en ge-
neral el carnet acreditatiu de l’ús d’un títol de
transport amb tarifa social. Cal assenyalar que
l’aplicació de la normativa vigent defineix
aquesta situació com a susceptible d’exigència
de la percepció mínima, per considerar que es
viatja sense un títol de transport vàlid, mal-
grat que la validació del bitllet no hauria pro-
duït, en sentit estricte, un perjudici econòmic
a l’empresa operadora. L’actual normativa no
preveu l’acreditació del compliment de les

condicions d’ús del títol de transport en mo-
ments posteriors. En conseqüència, als efectes
pràctics i vinculats a l’exigència de la percep-
ció mínima, no hi ha diferenciació entre les si-
tuacions purament fraudulentes (no haver va-
lidat el bitllet o ser utilitzada indegudament
la T-4 per persones no titulars) d’aquelles que
fortuïtament hagin comès l’error de viatjar
sense el conjunt de la documentació acredita-
tiva que constitueix el títol de transport.

La posició de TMB en aquest cas, com en
d’altres que s’han presentat amb característi-
ques similars, és la desestimació de les al·le-
gacions formulades atenent les condicions
d’ús de la targeta rosa, en especial de tarifa
reduïda, que determina l’Ordenança metro-
politana reguladora del sistema de tarifació
social del transport. En relació amb la man-
ca d’oferiment del pagament bonificat al 50
% de l’import de la percepció mínima, des
de TMB s’exposa reiteradament, en aquest
cas i en d’altres de similars, que el personal
que intervé en la inspecció de títols coneix el
protocol establert, que inclou informar, ver-
balment i per escrit, sobre la possibilitat d’a-
bonar la percepció mínima en el moment de
la intervenció i gaudir d’una bonificació del
50 % del preu establert, i manifesta complir-
lo. Respecte de les gestions realitzades per
aconseguir la retirada de la percepció, des de
TMB s’ofereixen mecanismes de queixa o re-
clamació. Així mateix, en relació amb la pos-
sibilitat que des de TMB es pugui verificar
la titularitat de la documentació acreditativa
(targeta rosa o carnet de pensionista) per al-
tres mitjans, TMB informa que per motius
legals (Llei orgànica de protecció de dades)
no pot disposar de les bases de dades dels ti-
tulars d’aquests carnets. 

Des de TMB s’ha informat aquesta Sindicatu-
ra que, en circumstàncies molt determinades,
s’apliquen criteris d’excepcionalitat, però ac-
tualment no es preveu que es puguin conside-
rar situacions com l’exposada o d’altres de re-
collides en diferents expedients gestionats des
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d’aquesta Sindicatura, com per exemple tenir
en compte factors de reincidència, efectuar un
advertiment previ, entre d’altres. 

També s’han detectat diferents problemes re-
lacionats amb el registre de la validació del
bitllet, tant pel que fa a la lectura de la banda
magnètica, com és el cas de l’exemple il·lus-
tratiu, com pel que fa a problemes de funcio-
nament de les mateixes màquines validadores.

Algunes de les queixes contra TMB
han estat per la manca d’informació
verbal de poder pagar les sancions
amb un 50 % de bonificació

Ha estat significatiu el nombre de queixes re-
latives a la manca d’informació verbal per
part del personal inspector sobre la possibi-
litat d’efectuar el pagament de la percepció
mínima en el mateix moment de la interven-
ció, i poder gaudir així d’una bonificació del
50 %, malgrat ser diversos els motius que ha-
vien conduït a l’exigència de la percepció. La
informació facilitada des de TMB en relació
amb el compliment dels protocols per part
del personal de TMB divergeix de les infor-
macions manifestades per part de les perso-
nes que s’han dirigit a aquesta Sindicatura.
Cal afegir que, de la revisió de la documen-
tació que han presentat les persones promo-
tores de les queixes, s’ha detectat que l’im-
près que s’entrega a tothom a qui s’exigeix el
pagament de la percepció mínima, i on cons-
ta la possible bonificació del 50 % per paga-
ment immediat, genera errors de compren-
sió i lectura, atès que té un format molt petit
i de difícil lectura. 

També, en moltes ocasions, les persones que
han presentat una queixa han verbalitzat que,
seguint les indicacions del mateix personal
inspector, s’han dirigit als punts d’atenció de
TMB per acreditar i aportar la documentació

que no havien pogut presentar en el moment
de la intervenció, amb l’expectativa que se-
rien admeses les seves al·legacions, però no
ha estat així. Malgrat que els fulls d’al·lega-
cions que TMB facilita preveuen que es pu-
gui sol·licitar l’aplicació de la bonificació per
no haver-ne tingut coneixement, davant de
l’expectativa de retirada de la percepció im-
posada, les persones usuàries no marquen
aquesta possibilitat en l’imprès i no ho sol·li-
citen fins que les al·legacions ja han estat des-
estimades i/o en tenen coneixement, però des
de TMB ja no ho admeten, perquè, a més, ca-
len circumstàncies provades. Aquest fet, junt
amb la desinformació dels usuaris i usuàries
de la possibilitat de pagament bonificat en el
mateix moment, incrementa la disconformi-
tat amb el conjunt de les actuacions interven-
tores i les gestions posteriors. Aquests dos as-
pectes ja havien estat motiu de reflexió i del
pronunciament de recomanacions des d’a-
questa Sindicatura l’any 2011 en el sentit de
millora de la informació facilitada als ciuta-
dans i ciutadanes. 

Cal fer constar que des de TMB s’ha realitzat
una campanya informativa sobre les condi-
cions d’ús del transport en què s’han utilitzat
les pantalles de televisió instal·lades en els
mitjans de transport, però cal que aquesta ac-
tuació tingui continuïtat, i que s’incideixi en
aquells aspectes que més problemàtiques
comporten, que, d’acord amb les queixes re-
budes en aquesta Sindicatura, serien la boni-
ficació del pagament en el moment de la in-
tervenció, les condicions d’ús dels títols de
transport de tarifació social, el temps màxim
d’estada a les instal·lacions del metro, el fet
de no poder separar-se de la persona que ha
validat el títol de transport fins a la finalitza-
ció del viatge i/o que la sortida del ferrocarril
metropolità s’efectuï conjuntament. Cal afe-
gir que des de l’Oficina de la Gestió del Frau
han informat que s’ha treballat per a la millo-
ra dels escrits de resposta de les al·legacions i
s’ha mantingut una dinàmica de col·labora-
ció amb aquesta Sindicatura per al tractament
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de les problemàtiques detectades. Així ma-
teix, la gestió del pagament en el moment de
la intervenció, que majoritàriament TMB de-
mana que es realitzi en efectiu, ha comportat
dificultats a alguns ciutadans i ciutadanes. Es
coneix que només alguns dels equips d’inter-
venció al ferrocarril compten amb màquines
que permeten el cobrament amb targetes ban-
càries. 

Així mateix, s’ha detectat que, en cas que la
persona afectada decideixi efectuar l’abona-
ment de la percepció en el moment de la in-
tervenció i posteriorment presentar les cor-
responents al·legacions, el comprovant que se
li entrega no disposa de les dades d’identifi-
cació personals, ja que el personal inspector
només demana l’acreditació de la persona en
cas que no efectuï l’abonament, circumstàn-
cia que, malgrat que no ha estat objecte de
queixa, podria donar lloc a problemes per la
inadmissió de les al·legacions i no permet, en
un moment donat, aplicar criteris rela tius a
la reincidència.

La síndica ha advertit a TMB 
que cal millorar la informació que
es dóna a les persones usuàries 
i actuar amb rigor i respecte 

No s’ha d’oblidar que l’exigència d’una per-
cepció mínima, si no es fa l’abonament, com
defineix la Llei 7/2004 (modificada per la Llei
26/2009), genera, per part de l’autoritat com-
petent, la incoació d’un expedient sancionador
de fins a 600 euros d’import basant-se en uns
fets concrets i determinats que no poden fona-
mentar-se en indicis o suposicions, com alguns
casos que han estat tractats des d’aquesta ofi-
cina, en què el personal inspector ha interpre-
tat la intencionalitat fraudulenta d’algunes
persones. Aquesta mateixa Llei va establir la
percepció mínima, entre altres mesures, com
a mitjà de lluita contra les conductes fraudu-

lentes i, en el mateix sentit, se’n va actualitzar
l’import aquest mateix any 2012. 

Des d’aquesta Sindicatura, si bé es considera
que cal treballar per evitar l’ús fraudulent del
transport públic, fet que genera greuges com-
paratius a la resta de la ciutadania que com-
pleix amb els seus deures de contribuir a la
despesa pública, i sent conscient de la gran
quantitat d’expedients que des de TMB es
gestionen, es considera que cal vetllar per a
la millora de les actuacions interventores,
dins del marc d’actuació d’una bona Admi-
nistració, amb rigor i respecte, cosa que no
ha d’impedir tenir en compte les circumstàn-
cies que mereixin una especial atenció. 

Per tant, arran de les consideracions anteriors,
la síndica va advertir a TMB de la necessitat
de millorar la informació facilitada a les per-
sones usuàries dels transports públics sobre:
• Les condicions d’ús dels serveis mitjançant
pantalles, panells i fulls informatius que in-
cideixen en aquelles circumstàncies que ge-
neren desajustaments. 
• La intervenció, la percepció mínima i el
procés sancionador, que pot assolir sancions
de fins a 600 euros d’import.

També li va demanar que es clarifiquessin els
drets i deures de les persones usuàries, en es-
pecial:
• Fer més clara i entenedora la informació re-
lativa al pagament al moment i bonificat
continguda en la butlleta escrita que s’entre-
ga amb motiu de la imposició de la percep-
ció mínima.
• Estudiar la possibilitat d’algun mecanisme
que ratifiqui la recepció de la informació,
com per exemple mitjançant una còpia sig-
nada del rebut que s’entrega al ciutadà o ciu-
tadana per esvair possibles dubtes.
• Vetllar perquè els interventors fonamentin
les actuacions en fets constatables i compro-
vables, recomanar que els EPI (equips portà-
tils d’Intervenció) reflecteixin l’hora d’inici i
finalització de les actuacions interventores per
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esvair dubtes.
• Establir mecanismes que permetin verificar
al moment el funcionament de la màquina va-
lidadora, si la circumstància és al·legada per
l’interessat o la interessada, perquè és difícil
fer la constatació dels fets posteriorment. Mi-
llorar els mecanismes i el sistema de registre
de les validacions dels títols de transport per
evitar dubtes en l’acreditació de l’ús correcte
del títol de transport. En aquest sentit:

- Revisar la tinta de les màquines valida-
dores ja que la manca de constància escri-
ta, en cas de problemes de lectura de la
banda magnètica, pot generar indefensió
a les persones usuàries. 
- Revisar i millorar el registre de les vali-
dacions de les bandes magnètiques, sobre-
tot en els casos en què no conserva les an-
teriors validacions efectuades.

• Diversificar les opcions de pagament (ingrés
o targeta bancària) perquè moltes persones no
porten habitualment 50 euros en efectiu per
acollir-se al pagament bonificat.
• Recomanar, en la línia de millora dels escrits
de resposta als ciutadans i ciutadanes, que es
motivin les resolucions de les al·legacions i
que, en cas que les circumstàncies exposades
presentin dubtes raonables, es requereixi la
complementació de dades en aplicació del
principi jurídic de presumpció d’innocència.
• Estudiar la possibilitat que la introducció
d’una fotografia, en el cas de la targeta rosa, po-
gués ajudar a esvair dubtes sobre la identifica-
ció de la persona titular, en cas que no aporti
la resta de la documentació identificadora. 
• Recomanar que, des de l’Ajuntament, s’ins-
ti les administracions competents a revisar la
normativa d’aplicació, a l’efecte de la introduc-
ció d’un termini de temps breu per: 

- Facilitar el pagament de la percepció mí-
nima amb reducció del 50 %, de manera
que permeti, per exemple, efectuar un
fraccionament del deute en casos concrets
i establerts. 
- Acreditar el compliment de les condi-
cions d’ús del títol de transport a les per-
sones titulars dels títols de tarifació social

i a les dels títols multiviatge, vinculats al
DNI, en cas de no poder mostrar el docu-
ment identificador per alguna circumstàn-
cia, atès que han efectuat un pagament an-
ticipat que descarta la intenció fraudulenta. 
- Estudiar la introducció per normativa de
les circumstàncies atenuants o eximents,
el factor de reincidència o la possibilitat
d’efectuar advertiments previs (per exem-
ple, en el cas de menors d’edat). 

b. El Bicing

Dins de l’apartat destinat al transport públic
i la circulació de vehicles, cal destacar les
queixes que el servei Bicing ha generat. 

El servei del Bicing disposa 
d’unes 118.000 persones abonades,
que, durant l’any passat, van fer
més de 16 milions de viatges

Més enllà de les vinculades al funcionament
del servei, que es mantenen en xifres simi-
lars a les corresponents a l’anterior exercici,
aquesta Sindicatura, durant el mes d’octu-
bre, va rebre 113 queixes i peticions de ciu-
tadans i ciutadanes i col·lectius en què ex-
posaven la seva disconformitat amb el
projecte de l’empresa municipal Barcelona
de Serveis Municipals, SA (en endavant
B:SM), d’augmentar la tarifa plana del ser-
vei Bicing en un 116 %, per a l’any 2013,
la qual passava a tenir un preu de 97,50 eu-
ros anuals pel dret a utilitzar el servei d’u-
na manera il·limitada, alhora que establia
un abonament anual bàsic de 50 viatges de
42 euros d’import ampliables per paquets
de viatges. Cal comentar que posteriorment
l’equip de govern ha decidit suspendre’n l’a-
plicació i procedir a una revisió d’aquesta,
però les queixes han continuat arribant. 
Les queixes rebudes fins al 31 de desembre
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de 2012 en aquesta Sindicatura van ser acu-
mulades en un únic expedient que va moti-
var una actuació d’ofici, i el seu resultat ja ha
estat entregat a l’Ajuntament. 

Una gran part de les queixes presentades re-
flectien únicament la seva disconformitat vers
el projecte de pujada de tarifes. D’altres, en
canvi, aportaven argumentacions de fons, com
l’afectació en el funcionament del servei, el seu
finançament, el cost per a una unitat familiar,
les possibles contraprestacions o millores, la
petició de revisió de la durada de 30 minuts i
la seva penalització en termes econòmics. Cal
afegir que es van presentar alguns escrits dis-
conformes amb la protesta de l’increment de
preus perquè a les persones que els signaven
els semblava que el veritable greuge era vers
els usuaris del transport públic col·lectiu, ja
que el seu cost és superior i la subvenció mu-
nicipal, per viatge, menor.

L’anàlisi de la situació actual va requerir un se-
guiment de l’origen i l’evolució del Servei de
Transport Individualitzat de Bicicletes, del
qual s’han derivat una sèrie de consideracions
i conclusions que se sintetitzen tot seguit:

• El Bicing va néixer d’un acord de la Comis-
sió de Govern de 5 de juliol de 2005 per
mitjà del qual es va encarregar a B:SM la
posada en funcionament del projecte de
creació d’una xarxa de bicicletes de llo guer
per a l’ús ciutadà, en el marc dels projectes
de mobilitat sostenible per a la ciutat de
Barcelona. L’agost del mateix any es va pro-
cedir a licitar el contracte de gestió, que va
ser adjudicat a la societat Clear Channel Es-
paña, per un contracte, de data 16 de gener
de 2007, de deu anys de durada. 

• El servei va entrar en funcionament el 22 de
març de 2007 en un àmbit territorial redu-
ït, amb 200 bicicletes en servei i amb un
preu promocional de 6 euros anuals. L’any
2007 es va estendre la cobertura territorial
i posteriorment s’han realitzat diferents am-
pliacions fins a assolir les 6.000 bicicletes i

les 421 estacions actuals. El servei compta
amb unes 118.000 persones abonades i es
preveu que l’any 2012 s’hagin realitzat més
de setze milions de viatges o usos. 

• El contracte que regeix la prestació del ser-
vei determina una part de costos fixos i una
altra de variable en funció dels usos i de la
franja d’utilització de determinats serveis
vinculats, com és l’atenció a la persona usuà-
ria. Les previsions efectuades des de B:SM
fan preveure que, si es manté l’evolució d’u-
sos dels dos darrers anys, s’assolirà un nivell
d’usos de divuit milions, cosa que compor-
taria el col·lapse i l’increment dels costos de
prestació del servei, el qual majoritàriament
es finança amb fons públics.

• Els 17 milions (més IVA) de costos previs-
tos per al 2012 ha estat coberts en un 72
% per l’Administració �en una aportació
percentual molt superior a l’efectuada en el
cas del transport públic col·lectiu�, i la res-
ta, per les quotes d’abonament.

• La proposta de tarifes presentada, actual-
ment pendent de revisió, introduïa un siste-
ma tarifari amb modalitats, en funció de l’ús
que es fes del servei. Cal dir que el contrac -
te vigent ja considerava l’existència de tres
tipus diferents de tarifes, de les quals sols ha-
via estat aplicada fins al moment la plana,
és a dir, la corresponent a un ús il·limitat.

• Els principis que determinen l’actuació de
l’Administració vers la despesa pública
s’han de correspondre amb una assignació
equitativa dels recursos públics. Des de
l’Estatut es reconeix el dret al medi am-
bient i la salut i el fet que correspon als po-
der públics promoure polítiques de trans-
port i comunicació basades en criteris de
sostenibilitat, i alhora aquest dret està re-
conegut en la Carta Municipal i en la Car-
ta de Salvaguarda dels Drets Humans. 

• El Bicing, a més de ser un servei d’èxit,
pels més de 110.000 usuaris i usuàries que
té a finals de 2012, és un servei de trans-
port personal que reuneix molts factors de-
sitjables i que, per això, té un valor afegit
que mereix i justifica una àmplia compen-
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sació pública, si bé té en contra seu el fet
de no ser accessible per a la totalitat de la
ciutadania.

• El contracte vigent posa de manifest la in-
concreció del règim jurídic del servei, en la
seva consideració com a transport públic ur-
bà.

• El servei Bicing té un impacte positiu en
el bon ordre de l’espai i el paisatge urbà ja
que les estacions i terminals del servei exis-
tents responen a l’equivalent d’ubicar a la
ciutat –grosso modo– unes 25.000 bicicle-
tes particulars que cobrissin els 50.000
usos diaris de les bicicletes públiques. 

• S’ha de reconèixer l’important cost que té
per a la hisenda municipal, i el diferent
tractament que rep respecte dels dos grans
mitjans col·lectius (ferrocarril metropolità
i autobús urbà). 

• Es produeixen freqüents disfuncions en la
disponibilitat de bicicletes i ancoratges en
zones i hores concretes, cosa que redueix en
bon grau la qualitat desitjable.

• El servei Bicing ja va ser objecte d’estudi
des d’aquesta Sindicatura l’any 2011 quan
es va presentar l’informe La bicicleta a Bar-
celona, on es recollia una anàlisi global de
la incidència que la implantació de la bici-
cleta com a mitjà de transport havia repre-
sentat en el conjunt de la ciutat, i es reco-
neixia que el creixement espectacular que
havia significat l’ús d’aquest vehicle havia
estat generat bàsicament per la creació del
Bicing. L’ús de la bicicleta ja no s’entenia
sols com una manera de practicar esport o
el lleure sinó com una alternativa més de
desplaçament per la ciutat. Ara bé, es va
posar de manifest que la seva implantació
s’havia efectuat d’una manera precipitada,
amb una manca d’infraestructures adequa-
des, així com la incidència que havia signi-
ficat a l’hora de cercar l’espai de circulació,
fet que representava, força sovint, proble-
mes de convivència amb les persones que
van a peu. També s’incidia en el fet que,
més enllà dels avantatges que la implanta-
ció del servei significaven per a la ciutat, hi

havia un important benefici econòmic per
als seus usuaris i usuàries. 

• La introducció del servei Bicing ha signi-
ficat una nova alternativa de transport, amb
característiques molt diferenciades dels
transports col·lectius subjectes a horaris i
freqüències de pas, també regits per crite-
ris de viabilitat econòmica, però se n’incen-
tiva l’ús per mitjà de títols que bonifiquen
la utilització.

• El Bicing ofereix una sèrie d’avantatges, a
vegades poc reconeguts, com poden ser:
- la llibertat d’ús discrecional pel fet que
no està limitat a unes franges horàries, ni
freqüències de pas;
- la cobertura de la persona usuària amb una
assegurança per danys propis i a tercers;
la possibilitat de la intermodalitat amb al-
tres mitjans de transport com el metro, el
bus o els FGC (però encara no es disposa
d’una tarifa integrada);
- un estalvi de vehicles i de places d’apar-
cament; hi ha una rotació de bicicletes;
- la possibilitat que en un trajecte d’ana-
da i tornada sols es realitzi el que sigui
més còmode per a l’usuari o usuària, ja
que el servei Bicing disposa d’una xarxa
de furgonetes que redistribueixen les bi-
cicletes i que retornen les bicicletes a les
estacions de les zones altes de la ciutat,
malgrat que la insuficiència operativa d’a-
quest suport de redistribució i l’alt cost
de reforçar-lo aconsella analitzar altres
mitjans de millora, com seria la coopera-
ció del mateix usuari o usuària en la re-
muntada;
- l’alliberament de les persones abonades
d’haver de fer-se càrrec de les avaries i el
manteniment; resol el problema de l’apar-
cament al carrer i dels possibles danys i
robatoris a les bicicletes;
- l’estalvi de problemes i costos per la
guar da de la bicicleta particular, com ara
disposar d’un espai i els possibles conflic-
tes amb les comunitats de veïns i veïnes
pel seu trànsit per les zones comunitàries
dels edificis o el cost de pagament de l’a-
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parcament en un pàrquing (al voltant de
15 euros/mes o 1,20 euros/dia o hora).

Són avantatges evidents que s’han de tenir pre-
sents a l’hora de valorar el preu equitatiu que
s’ha de pagar per al servei Bicing.

• Després de cinc anys d’implantació, el Bi-
cing és un servei integrat a la ciutat que
gaudeix del favor de més de cent mil ciu-
tadans i ciutadanes, malgrat que s’hagi de
treballar en la superació de la qualitat del
servei, i la millora de l’eficiència econòmi-
ca, de manera que tingui en compte el
control de la despesa dels costos extres i la
ponderació de les tarifes en relació amb la
utilitat personal i social del servei, i amb
la necessitat d’avançar en la consolidació
del transport ecològic.

• Hi ha determinats avantatges i disfuncions
que comporten que un servei de les carac-
terístiques del Bicing no pugui ser avalu-
at únicament ni en xifres ni tampoc des del
punt de vista dels seus usuaris i usuàries
actuals o potencials. 

• El transport públic urbà té unes caracte-
rístiques inherents a la seva pròpia defini-
ció, les quals sempre implicaran, per part
de l’Administració competent, l’assump-
ció d’un percentatge del cost del seu ser-
vei; ara bé, del contingut del contracte no
es desprèn que el Bicing tingui la conside-
ració de transport públic a l’efecte del rè-
gim tarifari. 

• En relació amb els costos, cal posar sobre
la taula que en aquests moments l’aporta-
ció que des de l’Administració s’efectua so-
bre el cost per bitllet del transport urbà
col·lectiu és al voltant del 50 % del seu
import, mentre que en el cas del Bicing el
cost per a l’Ajuntament està sobre el 73 %
del total. És a dir, s’afavoreix més anar en
bicicleta que utilitzar l’autobús o el me-
tro; però la decisió última de l’aportació
entre la gratuïtat i el preu del cost total
correspon als càrrecs polítics.

• El cost de la implantanció del Bicing va ser

molt atractiu per aconseguir l’efecte d’ús del
servei, però aquest punt de partença no ha
de ser la referència per valorar l’increment
més enllà d’un període promocional i, ha-
vent-se consolidat el seu ús, es podia haver
aproximat l’aportació de l’Administració a
la que s’efectua per als transports públics
col·lectius, sense perjudici de mantenir un
diferencial pel valor afegit que aporta en ter-
mes d’ecologia i tranquil·litat. 

• De les dades facilitades sobre l’ús del ser-
vei no es dedueix clarament que l’actual
mitjana d’usos causi un desproporcionat
increment de costos. Des de B:SM es pre-
veu que l’any 2012 s’assoliran els
16.178.349 usos i el 2013 es poden arri-
bar a assolir una mitjana de 8,2 usos dia-
ris, cosa que previsiblement comportaria
ampliar les instal·lacions.

El preu inicial del Bicing va ser
molt atractiu com a efecte crida, 
però no ha de ser la referència per
valorar futurs increments 

Aquestes consideracions generals fan que des
de la Sindicatura es valori que s’hagi de dei-
xar sota la responsabilitat del Govern muni-
cipal l’ajust que beneficiï equitativament to-
tes les persones usuàries del transport urbà i
alhora que valori l’interès de la comunitat
d’incentivar més un mitjà de transport o l’al-
tre, sense descuidar les obligacions normati-
ves relatives a mobilitat, tranquil·litat i me-
di ambient. Ara bé, hi ha unes disfuncions
clares que, en qualsevol cas, s’han d’afrontar
amb motiu d’una possible revisió de tarifes,
com són:
a) Els trajectes de més de 30 minuts de du-

rada, on es dispara el cost per a la persona
usuària sense proporció ni raó, ja que el
minut 31 d’ús continuat està penalitzat
amb 0,7 euros i genera que algú que habi-
tualment o d’una manera intensiva faci tra-

81



jectes de més de 30 minuts hagi de pagar
més que el cost real del servei. Això pot
provocar que per tractar d’estalviar-se
aquest cost incorri en infraccions de circu-
lació, o s’abstingui de viatjar en pujades
per la major durada del trajecte. 
Si bé el Bicing naixia amb vocació de
transport complementari del col·lectiu,
avui es veu que, com que és una alternati-
va al col·lectiu, es podria igualar a la dura-
da del trajecte bàsic, que és d’1 hora 15
minuts en el transport col·lectiu.

b) El cost de la remuntada de les bicicletes a
les zones de cota alta de la ciutat va en bo-
na part a càrrec exclusiu de l’Ajuntament
perquè s’ha de fer amb les furgonetes de
reposició i no amb el viatge d’anada-tor-
nada de la mateixa persona usuària. Per
tant, seria desitjable incentivar els viatges
ascendents amb un bonus d’abonament ido-
ni que potser es podria descomptar en l’e-
xercici següent.

c) La política aplicada d’abonaments perso-
nals fa que les famílies no puguin compar-
tir lícitament una mateixa targeta d’abo-
nament, tot i fer-ne un ús mínim
(recordem que la meitat de les persones
usuàries del Bicing realitzen menys de 50
viatges l’any), amb la qual cosa el fet de
disposar per exemple de 4 abonaments de
50 viatges els pot suposar 168 euros;
aquest cost és proper al de 5 Targetes T-10
per realitzar els 200 viatges. Per tant, l’in-
terès general per l’ús de la bicicleta no té
incentiu en l’àmbit familiar, i fins i tot no
s’ofereix als i les adolescents menors de set-
ze anys. 

Com a conseqüència d’aquests pronuncia-
ments de la síndica, les recomanacions d’a-
questa actuació d’ofici s’exposen en el títol
III d’aquest informe anual. 

B. Circulació i estacionament 
de vehicles de motor

La circulació i l’estacionament de vehicles de
motor i la seva ordenació i disciplina en l’espai
públic són unes de les expressions més paradig-
màtiques de la complexitat de la gestió dels di-
ferents interessos en l’actual model social.

Sovint s’oblida que, en aquest àmbit, també
hi són presents les persones que van a peu i
que, tot i ser la part més feble del sistema,
també estan sotmeses a les regles de circula-
ció i de disciplina. El poder públic, i d’una
forma molt especialitzada i propera el poder
municipal, és el responsable de distribuir l’ús
de l’espai públic, sempre escàs, entre els di-
ferents usuaris i usuàries i d’establir i fer res-
pectar les regles de funcionament. L’objectiu
és conciliar els diferents interessos i drets pre-
sents a la via pública de la forma més equita-
tiva i eficaç, repartint els espais, assegurant
els dret a la lliure circulació, a unes condi-
cions de vida individual i col·lectiva digna i
adoptant mesures de seguretat en la circula-
ció per prevenir i evitar accidents.

Per obtenir bons resultats en l’ordenació de
la circulació en l’espai públic, cal comptar es-
sencialment amb l’actitud i l’educació cívica
de les persones que condueixen un vehicle i
de les que van a peu, sovint també conduc-
tores, i inevitablement amb la potestat coer-
citiva de l’Administració per tal de fer com-
plir les normes en benefici de tothom.

L’exercici de la potestat disciplinària o coer-
citiva en matèria de circulació de vehicles és
la principal font de conflictes de les queixes
que els ciutadans i ciutadanes fan arribar a la
síndica de greuges. El conflicte pot plante-
jar-se en l’apreciació i la valoració del fet pre-
sumptament infractor per negar-lo o matisar-
lo, o pot plantejar-se en els processos
administratius que tenen per objecte la san-
ció o l’anul·lació de la denúncia i, si escau, el
cobrament de l’import de la multa.
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Les sancions en matèria de circulació
a Barcelona són el principal motiu
de queixa a la defensora 

En la part que afecta l’estricta instrucció de
l’expedient sancionador i de posterior cobra-
ment abunden les queixes per una suposada
manca de resposta de l’Administració muni-
cipal a les al·legacions presentades en defensa
de la persona interessada i, com acostuma a ser
habitual, destaquen les queixes per una man-
ca de coneixement previ de la denúncia o de
la mateixa sanció, és a dir, la complexa qües-
tió de la notificació a les persones interessades
de les diferents etapes dels procediments per
tal que puguin actuar en conseqüència.

Aquest darrer bloc és prou important, reite-
rat i difícil d’entendre per al comú de la gent,
i per aquest motiu aquest any la síndica ha
decidit realitzar un estudi específic del siste-
ma de notificacions dels actes administratius
de l’Ajuntament de Barcelona corresponents
als procediments en matèria de disciplina vià-
ria, per tal de conèixer i fer conèixer el seu
funcionament i, si escau, proposar millores.
Aquest estudi o actuació d’ofici és tractat en
un apartat específic d’aquest informe al Ple-
nari del Consell Municipal.

En aquesta secció volem tractar la qüestió de
la proporcionalitat de les sancions econòmi-
ques en matèria de trànsit de vehicles i el
tractament de les al·legacions en les diferents
fases dels processos administratius que es po-
sen en marxa.

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 158/2012. SANCIÓ PER NO RESPECTAR UN SEMÀFOR EN
VERMELL CIRCULANT EN BICICLETA.

La promotora de la queixa, tot i acceptar els fets, considerava que una sanció de 200 eu-
ros per cometre aquesta infracció, sense que signifiqués cap perill, segons consta en la
mateixa denúncia, era desproporcionalment elevada “donat que les conseqüències son
molt diferents si et passes un semàfor en vermell quan es circula amb una bicicleta o
quan es circula amb un vehicle a motor” i afegia que la multa “no hauria de ser la ma-
teixa per qualsevol tipus de vehicle”.

Demanada informació a l’Ajuntament, aquest confirmà la correcció del procediment
sancionador i que la multa era ajustada a dret a la vista de la normativa en matèria de
seguretat viària, i que no es considerava en la Llei cap circumstància que atenués l’im-
port de la multa o que introduís el factor de la proporcionalitat en les infraccions en
matèria de trànsit.

Un cop fetes les consideracions adients, la síndica va considerar que l’actuació munici-
pal havia estat adequada i ajustada a dret i va recomanar a l’Ajuntament que, en tot allò
que fes referència a les bicicletes, es realitzés una campanya continuada de consciencia-
ció de quin és el marc legal del seu règim de circulació i les conseqüències de les infrac-
cions greus.
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VALORACIÓ 

Quant a la primera de les queixes descrites
sobre la proporcionalitat de la sanció, resul-
ta comprensible preguntar-se si es pot apli-
car, en el cas de les infraccions comeses per
ciclistes i en concret en la de no respectar un
semàfor amb vermell, el principi de propor-
cionalitat propi del procediment sancionador
en funció de les circumstàncies del fet i la na-
turalesa del perjudici causat, tal com assenya-

la l’article 131 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

La proporcionalitat, en matèria sancionado-
ra, s’expressa mitjançant la gradació de la
sanció en funció de les circumstàncies que hi
concorrin apreciades discrecionalment i sin-
gularment.

EXPEDIENT NÚM. 585/2012. AL·LEGACIONS TINGUDES EN COMPTE AMB
POSTERIORITAT. 

La persona interessada exposava el seu desacord amb el fet d’haver tingut coneixement
de l’existència, en contra seva, de set sancions per superar els límits de velocitat, quan
l’entitat de crèdit li va comunicar la retenció, al seu compte corrent, de l’import d’aques-
tes. Es va dirigir a l’Institut Municipal d’Hisenda, on va ser informada de quina havia
estat l’adreça de notificació, i es va comprovar que aquesta no era correcta ja que hi man-
cava el número de la finca al carrer, el pis i la porta. Va presentar un escrit d’al·legacions
i, per resolució de la tinenta d’alcalde, no van ser tingudes en compte. Acceptada la quei-
xa a tràmit i d’haver demanat informe a l’Ajuntament, van ser revisades les actuacions i
es va detectar l’error en l’adreça de la persona denunciada, i es va acordar la nul·litat de
les sancions per prescripcions de les infraccions denunciades i els imports retinguts van
ser alliberats. La síndica va estimar la queixa atès que s’havia comprovat que, de forma
reiterada, s’havien fet els diferents intents de notificació en una adreça en què en cada
ocasió el notificador deixava constància de la insuficiència de dades per dur-la a terme.

EXPEDIENT NÚM. 297/2012. INFRACCIÓ PER ESTACIONAMENT INDEGUT QUE
FINALMENT ES DEIXA SENSE EFECTE. 

El reclamant va manifestar la seva disconformitat amb la sanció per un suposat estacio-
nament indegut i l’actuació de la grua municipal. L’interessat va presentar un escrit
d’al·legacions on manifestava les seves raons per entendre que l’estacionament era cor-
recte i aportava documents fotogràfics per reforçar les seves consideracions. L’agent de-
nunciant es va ratificar en els fets i es va acordar desestimar les al·legacions. El denun-
ciat va presentar un nou escrit en què insistia en les seves consideracions, que de nou van
ser desestimades. Acceptada la queixa a tràmit per part de la síndica de greuges i dema-
nada informació a l’Institut Municipal d’Hisenda, es van revisar de nou les actuacions i
es va constatar que “la senyalització vertical existent al lloc de la infracció denunciada
no delimita d’una manera eficaç i eficient la zona on es prohibeix l’estacionament i la
parada”. En conseqüència, es va acordar anul·lar la sanció i tornar a l’interessat els im-
ports corresponents a la sanció i a la taxa de l’actuació de la grua municipal. La síndica
de greuges, a la vista d’aquests antecedents, va acordar estimar la queixa presentada.
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La proporcionalitat d’una sanció
s’ha de valorar en funció de 
les circumstàncies que hi concorrin
apreciades discrecionalment i
singularment 

L’actual redacció de l’article 68 del Text ar-
ticulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària no pre-
veu cap altra gradació que els increments de
la quantia en funció de circumstàncies
agreujants. Per tant, ja no és possible ate-
nuar la sanció.

Aquesta nova redacció és incorporada per la
Llei 18/2009, que va modificar el Text arti-
culat de la Llei de trànsit. L’article 69, en la
seva redacció anterior, permetia graduar la
sanció en funció de la gravetat i transcen-
dència del fet, antecedents de la persona in-
fractora i perill potencial creat.

En aquests moments, no respectar un semà-
for amb vermell es considera una infracció
greu i, si no hi ha un perill potencial en la
seva comissió, se sanciona amb 200 euros.
En el cas que s’hagués observat un perill po-
tencial, la sanció s’hauria pogut incremen-
tar en un 30 %, segons l’article 69 de la Llei
sobre trànsit.

La corresponent comissió parlamentària, en
el seu dictamen de la Llei 18/2009, per tal de
justificar la modificació deia: “La determina-
ción de las cuantías en la vigente Ley ofrece
a las diferentes Administraciones con com-
petencias en materia de tráfico un elevado
grado de discrecionalidad, provocando gran-
des diferencias en el reproche jurídico por
unos hechos similares.” Aclaria que “de este
modo, la graduación de la sanción no atien-
de en la actualidad a los principios como el
peligro potencial creado o a los antecedentes
del infractor, sino, en gran medida, al terri-
torio donde se ha cometido la infracción.”

Aprovada la Llei, en el seu preàmbul, es lle-
geix: “La diversidad de Administraciones
con competencias sancionadoras en materia
de tráfico es una caracterísitica que también
debe ser tenida en cuenta. La Ley unifica cri-
terios en la idea de que el conductor tenga
siempre presente que su comportamiento
contrario a la norma, con independencia del
lugar en que se cometa la infracción y de la
Administración competente, va a recibir el
mismo reproche jurídico.” 

Malgrat que la sanció sembli desproporcio-
nada, aquesta Sindicatura no pot suggerir a
l’Ajuntament l’atenuació del seu import
econòmic ja que la Llei, ara per ara, no ho
permet. Resta, doncs, en mans de qui legis-
la la iniciativa de graduar més àmpliament
aquesta o altres infraccions quan siguin co-
meses circulant en bicicleta. Caldrà tenir en
compte, però, les consideracions objectives
adients sobre si realment resulta menys pe-
rillosa la bicicleta que els automòbils quan
cometen infraccions o imprudències equiva-
lents en circumstàncies també equivalents,
fet que s’escapa del mandat d’aquesta Sin-
dicatura. 

Mentrestant, i atès que en la percepció de
qui va en bicicleta és arrelada la considera-
ció que en situacions equivalents la bicicle-
ta és menys perillosa que els automòbils i
que la sanció no hauria de ser la mateixa,
aquesta Sindicatura entén que des de l’A-
juntament es pot intensificar la tasca peda-
gògica i d’explicació de les circumstàncies
en el mateix moment de la infracció, cosa
que ens consta que ja es fa. Així, a més de
les campanyes institucionals municipals so-
bre el comportament cívic de les persones
que van en bicicleta, les que van a peu i les
que condueixen un automòbil, la Guàrdia
Urbana podria actuar in situ, i advertir de
la qualificació legal de la infracció i de les
conseqüències tant legals com de perill re-
al, i denunciar en el cas de persistència de la
conducta.



La segona de les queixes planteja la qüestió
de la confusió, en el moment d’aparcar el ve-
hicle, provocada per una senyalització gens
clara, una pràctica admesa pel mateix Ajun-
tament, unes actuacions contradictòries d’a-
quest i un tractament mecànic de les al·lega-
cions fetes per la persona interessada. 

La síndica entén que 
l’Ajuntament pot intensificar 
la tasca pedagògica en el moment
en què es comet la infracció

El propietari del vehicle el va estacionar al car-
rer Esports en cordó sobre el que seria formal-
ment la vorera, situada aquesta en la mateixa
cota que la calçada i diferenciant-se ambdues
per la diferent textura i pels materials del pa-
viment. El propietari va ser sancionat i el ve-
hicle arrossegat per la grua municipal. No hi
havia cap senyalització vertical i davant del
cotxe presumptament mal estacionant n’hi ha-
via d’altres –s’aparcava allà de forma habitu-
al–, a continuació l’espai estava ocupat per
contenidors de recollida selectiva i a continua-
ció la vorera estava pintada de manera que es
delimitava l’estacionament per a motocicletes.

L’interessat es va dirigir a l’Ajuntament per
correu electrònic mitjançant el servei ajunta-
ment.respon i al mateix temps va presentar
al·legacions. Als comentaris fets per correu
electrònic, la Guàrdia Urbana va contestar i
va reconèixer la situació de confusió que es
provocava en aquella zona i que s’havien do-
nat instruccions per no fer més denúncies ni
que intervingués la grua, així com els estu-
dis per a la correcta senyalització. Malgrat ai-
xò, les al·legacions van ser desestimades i la
sanció esdevingué ferma.

La decisió de la síndica de greuges recomana-
va a l’Ajuntament l’adopció d’una decisió cla-
ra sobre si es permet o no aparcar en aquella

zona, la corresponent senyalització conforme
a la decisió adoptada i que deixés sense efecte
la sanció, així com el retorn de les taxes cor-
responents per l’actuació de la grua munici-
pal. Finalment, l’Ajuntament va acceptar les
consideracions de la síndica de greuges, va au-
toritzar i va senyalitzar l’aparcament, i l’Insti-
tut Municipal d’Hisenda va acordar l’anul·la-
ció de la multa impugnada i la devolució de
la taxa per l’actuació de la grua. Cal deixar
constància que les consideracions fetes per la
síndica de greuges coincidien, en el seu con-
tingut bàsic, amb les al·legacions fetes pel re-
clamant. Una major coordinació entre els ser-
veis municipals i la presa en consideració de
les al·legacions possiblement hauria evitat la
intervenció de la síndica de greuges. 

Sovint es dóna el cas que la reclamació pros-
pera quan la síndica de greuges demana in-
formació sobre el cas concret. Els expedients
són revisats a la llum de les al·legacions, pre-
sentades o no en el moment oportú i que prè-
viament havien estat rebutjades. Si es tracta
d’errors materials o en la notificació que po-
drien haver estat esmenats, pot donar-se el
cas que, que per prescripció de la infracció,
l’Ajuntament ja no pugui esmenar l’error i
reiniciar les actuacions sancionadores, amb el
possible resultat de deixar impune una con-
ducta indeguda que el mateix infractor no té
inconvenient a reconèixer.

Tenint en compte l’elevat nombre d’expe-
dients que cada dia es generen en matèria de
disciplina viària, la síndica de greuges és
conscient de la limitació de recursos mate-
rials i humans de què l’Ajuntament disposa
per atendre amb tota la profunditat i el rigor
que es mereixen les raons aportades pels ciu-
tadans i ciutadanes en els seus escrits d’al·le-
gacions. La dificultat rau a trobar una assig-
nació proporcionada i raonable dels recursos
públics de tal manera que s’asseguri de la ma-
nera més efectiva possible l’exercici real del
dret del ciutadà o ciutadana a ser escoltat en
les seves raons.
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Moltes vegades les reclamacions 
de trànsit prosperen quan 
la síndica demana informació 
sobre el cas concret

Els articles 79.1 i 89.1 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, esta-
bleixen que les al·legacions hauran de ser tin-
gudes en compte en el moment de redactar la
resolució i que aquesta ha de decidir sobre to-
tes les qüestions plantejades per les persones

interessades. Específicament, l’article 15.1 del
Reglament sancionador de trànsit, igualment,
insisteix que la resolució haurà de ser motiva-
da i decidirà totes les qüestions plantejades per
les persones interessades i aquelles altres deri-
vades del procediment. En definitiva, entenem
que cal fer un esforç, encara que sigui succint,
per tal d’avaluar les al·legacions (ser tingudes
en compte) i prendre una decisió congruent
amb aquesta avaluació.

La problemàtica de les notificacions quant a
l’eficàcia i la seguretat jurídica ha estat ob-
jecte de una actuació d’ofici els resultats de
la qual s’exposen en la secció 3.2., sobre pro-
cediment administratiu.
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La protecció de la seguretat de la ciutadania
i l’exercici de les llibertats públiques consti-
tueixen un binomi inseparable que compon
com a resultat l’estat democràtic de dret.

Barcelona es considera, segons diu la Carta
de Ciutadania, una ciutat de convivència que
es fonamenta en la responsabilitat, la plura-
litat, la diversitat, la tolerància i el respecte
dels drets humans i la promoció de les con-
dicions per a la lliure i plena realització de la
persona.

El Pla local de seguretat ciutadana 2012-
2015 és un instrument per reforçar la segu-
retat en la nostra ciutat. El Pla comporta el
desplegament de polítiques públiques per
millorar la seguretat i la convivència ciuta-
dana; en aquest sentit, preveu l’anticipació
als conflictes i als problemes a la via pública
de forma compatible amb el respecte als drets
fonamentals de les persones.

En la secció de llibertat cívica i seguretat
ciutadana, la síndica ha rebut 85 queixes
durant l’any 2012. 

2.2. Llibertat cívica i seguretat ciutadana 

A. Llibertat cívica
B. Mediació i convivència
C. Seguretat ciutadana
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A. Llibertat cívica 
Moltes de les queixes rebudes per la síndi-
ca tenen a veure amb la percepció d’alguns
ciutadans o ciutadanes amb actuacions de
l’Ajuntament que limiten la seva llibertat. 

La seguretat de l’espai públic és una tasca
municipal i també un dret de la ciutadania,
perquè, tal com expressa la Carta de Ciuta-

dania, tothom té dret a la seguretat en el
desenvolupament de la seva vida quotidia-
na, i l’Ajuntament ha de promoure mesures
específiques contra els actes d’incivisme i
d’altres que alterin la convivència ciutada-
na, és a dir, per garantir el legítim exercici
de la llibertat en totes les dimensions de la
vida sempre que es respecti el dret dels al-
tres. 

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 606/2012. RECOLLIDA DE SIGNATURES A FAVOR DE LA DACIÓ
DE L’HABITATGE EN PAGAMENT DE LA HIPOTECA (ILP).

L’interessat, membre d’una associació i fedatari d’una plataforma, va presentar una quei-
xa perquè la Guàrdia Urbana el va denunciar quan, sense permís, recollia signatures al
carrer per a la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament de l’habitatge per
sufragar el crèdit hipotecari.

L’Ajuntament va respondre que el promotor (persona reconeguda per la pertinença a l’as-
sociació de veïns i veïnes, però que no havia acreditat ser fedatari de cap plataforma) re-
alitzava una activitat al carrer sense permís, que va usar un megàfon, cosa que va pertor-
bar el descans del veïnat, i que havia manifestat (després de ser denunciat) que realitzaria
l’activitat acompanyat d’un megàfon, taula i cadires, de forma itinerant i sense fixar cap
calendari horari. El promotor de la queixa va presentar al·legacions i l’Ajuntament les
va estimar.

La síndica va sobreseure la tramitació de l’expedient i va arxivar l’expedient.

VALORACIÓ

La Constitució espanyola preveu el dret de
participació de la ciutadania en els afers pú-
blics, i una de les formes de participació di-
recta és mitjançant la ILP. En l’expedient
núm. 606/2012, l’interessat recollia signatu-
res en favor d’una causa rellevant i social, que,
malauradament, afecta moltes persones, ac-
tivitat emparada per un dret constitucional.
No obstant això, cal garantir la correcta uti-
lització per part de tothom de l’espai públic.

En relació amb la dignitat intrínseca de les
persones i amb el dret a la igualtat de tothom

davant la llei (sense que pugui haver-hi cap
discriminació per raó de sexe), aquesta insti-
tució va atendre dos ciutadans que havien es-
tat amenaçats al carrer per la seva orientació
sexual (expedient núm. 6/2012). Així mateix,
es va rebre una queixa (expedient núm.
244/2012) relativa a la política d’informació i
comunicació municipal. Entre altres observa-
cions, el promotor de la queixa va manifestar
que l’Ajuntament havia censurat la publicació
d’un article en una revista municipal que trac-
tava sobre els nous models de família.

Els drets fonamentals han de ser una guia in-
equívoca per als poders públics, que han de



EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 530/2012. DENÚNCIES PER SOROLL I AMENACES REBUDES.

Un veí, arran d’una denúncia formulada per sorolls a la via pública, va rebre un escrit
d’amenaces i va demanar ajuda a la síndica perquè volia saber qui havia facilitat les se-
ves dades personals a les persones que el van intimidar.

L’interessat havia denunciat un músic gran que tocava un orguenet al carrer, sense per-
mís, durant tots els caps de setmana a prop del seu domicili. Posteriorment va rebre una
carta en la qual s’exposava que els familiars del músic “es venjarien per haver denunciat
un pobre home que per guanyar-se la vida” tocava un instrument al carrer. L’escrit tam-
bé feia referències xenòfobes contra l’interessat, de nacionalitat alemanya. En l’adreça del
remitent figurava el nom i l’adreça d’una associació de veïns. 

Aquesta institució es va entrevistar amb l’interessat, va desplaçar-se al seu domicili, va
assessorar-lo en relació amb les amenaces rebudes, va fer les gestions adequades per es-
brinar si l’adreça del remitent corresponia a l’associació esmentada i va demanar infor-

preservar, protegir i defensar enèrgicament el
seu exercici. La ciutadania ha de poder exercir
aquests drets en tota la seva amplitud i alho-
ra ha de respectar-los encara que no els com-
parteixi. Un principi bàsic d’un estat demo-
cràtic és la llibertat de totes les persones.

Els poders públics han de 
preservar i defensar, de manera
inequívoca, els drets fonamentals i
la llibertat de la ciutadania 

La sentència constitucional, de 6 de novem-
bre de 2012, que desestima el recurs d’incons-
titucionalitat interposat contra la Llei
13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifi-
ca el Codi civil en matèria de dret a contraure
matrimoni, ha aportat seguretat jurídica a una
situació que generava intranquil·litat i incer-
tesa a moltes persones que no sabien què pas-
saria amb el matrimoni contret entre perso-
nes del mateix sexe, d’acord amb la llei
impugnada i, finalment, declarada constitu-

cional. La síndica considera positiu que el Tri-
bunal Constitucional hagi adoptat aquesta re-
solució en benefici dels drets de les persones
i en favor de la no-discriminació per sexe.

B. Mediació i convivència

En els conflictes que hi ha a la via pública
acostuma a intervenir-hi la Guàrdia Urbana,
tant pels requeriments realitzats com per les
intervencions d’ofici. Quan es tracta de mo-
lèsties que pertorben el descans, les persones
afectades acostumen a denunciar els fets
abans d’intentar solucionar el problema d’u-
na altra forma. Les queixes considerades en
aquest epígraf són pel soroll provocat a la via
pública, per amenaces com a conseqüència
d’haver efectuat una denúncia, per vulnerar
l’Ordenança del civisme (denúncies per con-
sum d’alcohol d’una persona en situació de
vulnerabilitat i per denúncies efectuades per
la Guàrdia urbana a una persona que mani-
festa que no és infractora però que algú li ha
usurpat la identitat) i, finalment, per engan-
xar cartells en busca de feina en llocs prohi-
bits per l’Ordenança de convivència.
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me a l’Ajuntament. El Districte va respondre que no facilita les dades personals de les
persones que denuncien alguns fets i que l’ús que fa de la informació personal s’ajusta a
la legalitat vigent.

La queixa es va desestimar i es va arxivar perquè un escrit d’amenaces ha de ser investi-
gat per la policia de la Generalitat i pels tribunals.

EXPEDIENT NÚM. 636/2012. DENÚNCIA PER TOCAR AL CARRER I DECOMÍS DE
L’INSTRUMENT.

La promotora de la queixa, representant d’una petita companyia artística, va exposar que
la denúncia realitzada per la Guàrdia Urbana a un músic per cants i per tocar un instru-
ment a la via pública no es corresponia amb la realitat, que l’instrument de percussió de-
comissat en cap moment va sortir de la funda (ni en el moment de la denúncia ni du-
rant l’estada de l’instrument musical en el dipòsit municipal), que l’Ajuntament no els
va informar dels tràmits per recuperar la timba, que l’import de la multa era exagerat,
que el tracte dels agents va ser abusiu, i que la companyia tenia una trajectòria consoli-
dada i que la seva finalitat era realitzar actuacions culturals. 

L’informe municipal va informar que l’instrument continuava en el dipòsit municipal,
que es va informar dels tràmits per recuperar els objectes, que les actes d’intervenció ex-
pliquen el procediment per recuperar els objectes decomissats. Així mateix, va traslla-
dar a la síndica una còpia dels documents essencials de la intervenció.

La queixa es va desestimar perquè la denúncia de la Guàrdia Urbana i la sanció s’ajusta-
ven a dret, i es va recomanar a l’Ajuntament que intensifiqués les campanyes d’informa-
ció sobre el comportament a la via pública, sobre les activitats prohibides, i sobre els
efectes de les denúncies i els avantatges del pagament de les sancions en període volun-
tari. També va recomanar que la Guàrdia Urbana, en els casos dels decomissos, lliurés
l’imprès de les condicions per recuperar els objectes. 

VALORACIÓ

Quan es rep un escrit d’amenaces, com en
l’expedient núm. 530/2012, s’ha de posar en
coneixement de les autoritats pertinents per-
què, encara que les intimidacions podrien te-
nir la finalitat de cridar l’atenció i espantar
la persona destinatària, no es pot infravalorar
cap escrit que amenaci les persones. En
aquest cas, la denúncia es va produir mentre
el músic encara actuava al carrer i el denun-
ciant estava parlant amb els agents de la 
Guàrdia Urbana. El denunciant viu a prop 
de l’emplaçament del músic i, com que va

identificar el músic als agents de la Guàrdia
Urbana, no resulta gaire difícil identificar el
denunciant.

Aquesta institució, atesa la situació de crisi
econòmica actual, l’edat del músic (persona
gran) i el tipus d’instrument que utilitzava
(orguenet), manifesta que, en aquestes condi-
cions, és aconsellable practicar el diàleg abans
que formular una denúncia, sense perjudici
de la reprovació d’aquesta Sindicatura d’un es-
crit amb amenaces. La Guàrdia Urbana va in-
formar la síndica que els agents van parlar
amb el músic i que aquest va decidir marxar
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del lloc, per la qual cosa ens ratifiquem en el
fet que la informació i el diàleg, sovint, acos-
tumen a ser adequats per dissuadir alguns
comportaments. També es va comprovar que
l’associació de veïns esmentada no tenia la seu
en l’adreça del remitent, es tractava, doncs,
d’un remitent i una adreça falsejats.

Vilà considera que en alguns 
casos és aconsellable utilitzar el
diàleg per dissuadir algú de
determinats comportaments abans
que formular una denúncia

En l’expedient núm. 636/2012, pel fet de
pertorbar el descans i la tranquil·litat del ve-
ïnat o de les persones que passaven pel car-
rer, la sanció era de 300 euros (import redu-
ït de 75 euros), i quan es va presentar la
queixa en aquesta institució la data límit de
pagament reduït ja havia finalitzat. La rati-
ficació de l’agent no era una mera descripció
dels fets sinó que s’estenia més àmpliament
d’acord amb la petició per esbrinar els fets
controvertits en l’escrit d’al·legacions; l’agent
va informar que el denunciat tocava la timba,
avalava les manifestacions fetes per la inte-
ressada relatives al fet que l’instrument esta-
va dins de la funda, però afegia que la part
superior de la funda s’obre i permet picar-hi
de mans. La còpia de l’acta genèrica d’inter-
venció era il·legible, tot i que se’n desprenia
que s’havia intervingut un objecte. L’acta ge-
nèrica no incloïa ni l’advertiment ni la infor-
mació sobre el gènere intervingut. L’import
de 300 euros de la sanció pot semblar exage-
rat en relació amb el preu de cost d’alguns
instruments de música i també atenent el
perfil dels usuaris que utilitzen aquests ins-
truments a la via pública i sobretot la capa-
citat econòmica d’aquests. Tot i això, atès que
el comportament realitzat afecta la intimitat
i el descans del veïnat, el valor sentimental

de l’instrument al·legat per la companyia, i
el cost d’un instrument nou d’aquestes carac-
terístiques, el pagament reduït de 75 euros
que s’hauria pogut realitzar no sembla des-
proporcionat.

L’actuació de la Guàrdia Urbana relativa a la
denúncia i al decomís va ser considerada per
la síndica ajustada a dret. En aquest cas, es va
acceptar la presumpció de veracitat del relat
dels agents de l’autoritat, ja que no hi havia
altres proves en contra. Tot i això, la Guàrdia
Urbana no ha acreditat que s’informés l’afec-
tat dels requisits per recuperar l’instrument. 

C. Seguretat ciutadana

La Guàrdia Urbana de Barcelona, com a po-
licia de proximitat i en el marc de les seves
competències, ha de garantir els drets de les
ciutadanes i ciutadans i mantenir amb tothom
un tracte deferent i proporcionat, perquè to-
tes les persones tenen el dret i el deure de
mantenir una convivència pacífica i de respec-
tar els drets i les llibertats de l’altra gent.

En diverses normes, i fins i tot en la Carta de
Ciutadania de Barcelona, es diu que l’Ajun-
tament ha de promoure acciones cíviques que
constitueixin un exemple de convivència i
que ha de perseguir les actuacions de qui per-
torbi indegudament la vida ciutadana, per-
què el veïnat té dret a viure amb tranquil·li-
tat i amb seguretat, i els poders públics han
de garantir-ho.

D’altra banda, la Llei de la Policia de Segure-
tat Ciutadana regula el règim sancionador per
la desobediència als manaments de l’autoritat
o dels efectius. El Reglament general de cir-
culació estableix que les ordres dels i les agents
de la circulació, responsables del trànsit, han
de ser immediatament obeïdes. La Llei de pro-
cediment administratiu regula el valor proba-
tori dels fets constatats per les persones que
exerceixen una funció pública i a les quals es
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reconeix la condició d’autoritat. La Carta Mu-
nicipal disposa que la Guàrdia Urbana actua
com a policia d’autoritat, policia de seguretat
i assistencial. El rol de la policia no s’ha de li-
mitar només a l’aplicació de les lleis i al man-
teniment de l’ordre públic. Les tasques que re-
alitza la Guàrdia Urbana com a policia de
proximitat o comunitària han de generar con-
fiança en la ciutadania. Els ciutadans i ciuta-

danes han de percebre que la Guàrdia Urbana
està al seu costat per auxiliar-los i informar-los
adequadament.

Les queixes considerades en aquest apartat fan
referència al comportament d’agents de l’au-
toritat, a la presència dels trilers a la Ram-
bla, i a l’actuació de la Guàrdia Urbana en al-
gunes denúncies de trànsit. 

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 353/2012. COMPORTAMENT ABUSIU DE LA GUÀRDIA URBANA.

Un jove va manifestar que mentre circulava en motocicleta va fer sonar el clàxon perquè un
autobús dificultava el trànsit; una patrulla de la Guàrdia Urbana el va denunciar i aquest va
intercanviar unes paraules amb la patrulla, els agents van accedir a l’escala del seu domici-
li, el van incriminar per la seva condició d’estranger europeu, el van fer posar contra la pa-
ret i va passar molta por. Afegia que el tracte d’un dels agents va ser abusiu i intimidador.

L’informe municipal exposa que es va obrir un expedient informatiu per procedir a l’a-
clariment dels fets; els agents van denunciar l’interessat pels senyals acústics; l’actuació
dels agents no va ser agressiva; el comportament de l’interessat va ser groller, incívic i
de rebuig contra els agents, les institucions i la ciutat de Barcelona. Es van elaborar les
diligències corresponents per la presumpta comissió d’una falta de respecte i de desobe-
diència lleu contra els agents de l’autoritat. La síndica va arxivar provisionalment la quei-
xa atès que es tractava d’una qüestió sub iudice.

EXPEDIENT NÚM. 529/2012. COMPORTAMENT DE LA GUÀRDIA URBANA AMB
UN MENOR.

Una mare d’un menor d’edat va manifestar que la Guàrdia Urbana s’havia excedit amb
les actuacions que van comportar el decomís d’una pistola de plàstic, el trasllat de l’a-
dolescent menor a la caserna i el l’alliberament posterior. Afegia que els agents de paisà
van fer comentaris inapropiats i fatxendes al seu fill durant el trasllat a la caserna (en un
vehicle sense logotip) i que això li va provocar una situació d’angoixa.

La pistola era un símil d’arma de plàstic de 6 mm, que disparava boles de PVC, mitjan-
çant aire o un altre gas comprimit. Es tractava d’una arma reglamentada (pistoles de 3a
o 4a categoria) que per tenir-la cal complir amb uns requisits determinats.

La Guàrdia Urbana va assegurar a la síndica que en tot moment el seu comportament va
ser correcte i en defensa dels drets del menor. La síndica després de contrastar els fets va
desestimar la queixa.
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VALORACIÓ

La situació d’un agent de la Guàrdia Urbana
i la de un ciutadà no és una posició d’igual-
tat. Els efectius de la Guàrdia Urbana són
agents de l’autoritat. La condició d’autoritat
atribuïda als i les agents vol dir que tothom
ha d’obeir les seves indicacions, i que les se-
ves manifestacions recollides en una acta o
denúncia tenen presumpció de veracitat. Ai-
xò els situa en una posició predominant per
interès general sobre les persones administra-
des que són objecte de control, sense perju-
dici de la supervisió posterior dels tribunals
sobre les intervencions efectuades. 

La Llei dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència desplega l’article 17 de

l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que re-
coneix el dret de totes les persones menors
d’edat a rebre l’atenció integral necessària per
al desenvolupament de llur personalitat i
benestar en el context familiar i social. Entre
els serveis que realitza la Guàrdia Urbana hi
ha els serveis assistencials; són actuacions de
caire social que tenen per finalitat donar pro-
tecció social a col·lectius específics, com ara
menors en situacions de necessitat i en col·la-
boració amb els serveis socials. En la queixa
núm. 529/2012, atès que la intervenció es re-
alitzava amb un menor d’edat que estava ju-
gant al carrer amb una mena d’arma d’aire
comprimit que no podia tenir quan la poli-
cia va aparèixer i va intervenir, aquesta insti-
tució considera que l’impacte psicològic per
al menor hauria pogut atenuar-se.
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L’Administració ha de vetllar perquè totes les
persones gaudeixin d’igualtat d’oportunitats,
i eliminar les causes que ho dificulten, de
manera que es compleixi amb el mandat
constitucional que reconeix la igualtat da-
vant de la llei sense que pugui prevaler cap
discriminació.

Avui dia la norma més recent i important
que hi ha per assolir aquest mandat consti-
tucional és la Llei 51/2003, d’igualtat d’o-
portunitats, no-discriminació i accessibili-
tat universal, que posa l’accent en els
principis de vida independent, normalitza-
ció, accessibilitat universal, disseny per a
tothom i transversalitat. I Espanya, en rati-
ficar, el novembre de 2007, la Convenció In-
ternacional sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat de les Nacions Unides, es
va comprometre a assegurar i promoure el
ple exercici de tots els drets humans i les lli-
bertats fonamentals de les persones amb dis-
capacitat. 

L’Administració local té l’obligació d’assegu-
rar la igualtat d’oportunitat de les persones
amb discapacitat en l’accés i l’adaptació dels
habitatges, els llocs de treball, el lleure i el
transport, tal com indica la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona, amb la subscrip-
ció de la declaració “La ciutat i les persones
amb disminució”, l’any 1995, i la Carta Eu-
ropea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat, l’any 2000, ha estat compromès amb
els principis d’igualtat d’oportunitats, no-
discriminació i vida independent.

En la secció d’accessibilitat, la síndica ha
rebut, durant l’any 2012, 21 queixes.

Les queixes han estat relacionades amb pro-
blemes d’accessibilitat al transport, amb l’es-
tacionament de vehicles de persones amb la
targeta de permissivitat d’aparcament i amb
problemes d’accessibilitat en l’espai públic. 

2.3. Accessibilitat i mobilitat personal 
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EXPEDIENT NÚM. 13/2012. SOL·LICITUD DE RESERVA D’UNA PLAÇA
D’APARCAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

La persona interessada, que resideix fora de Barcelona però treballa a la ciutat comtal, va
demanar, el 3 de gener de 2012, l’empara de la síndica de greuges davant del retard en la
concessió de la reserva d’una plaça d’aparcament de vehicles per a persones amb discapaci-
tat que havia sol·licitat el 10 de maig de 2001. La ciutadana es queixava, també, de les 
reiterades demandes de documentació per part de l’Ajuntament. Havia presentat el plànol
de la zona on necessitava la reserva tres vegades, la primera vegada va lliurar un plànol fet
a mà; la segona, el plànol que li va demanar el Districte, i una tercera vegada, un nou 
plànol, aquest a escala 1:500, també a instàncies del Districte. Havia presentat, també, el
contracte de treball i havia informat telefònicament els serveis municipals dels horaris de
treball, tal com li havien demanat.

Els serveis municipals justifiquen el retard en la concessió de la reserva de plaça d’aparca-
ment, bàsicament, perquè el contracte de treball presentat era temporal i perquè li faltava
el certificat de l’empresa conforme els dies i les hores de treball. El 14 de març de 2012 se
li va atorgar, finalment, la llicència un cop presentada la pròrroga del contracte i el certi-
ficat de l’empresa relatiu al seu horari de treball.

L’article 5c) del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a perso-
nes amb discapacitat i altres mesures, estableix que les persones titulars d’aquestes targe-
tes tenen la possibilitat de reservar places d’aparcament prop del seu domicili o del seu lloc
de treball, prèvia sol·licitud. La instrucció que en regula les condicions, aprovada per l’Al-
caldia en data 20 de novembre de 2002, indica que, si la reserva de plaça es demana per
raons de treball, cal afegir l’acreditació de l’adreça del lloc pel qual es demana. 

La síndica va estimar la queixa perquè l’Ajuntament no havia estat eficaç en l’atorgament
de la llicència i no havia emparat suficientment el dret de la interessada a gaudir d’aquest
servei. I va advertir als serveis municipals que només es pot requerir aquella documenta-
ció que preveu l’ordenança o la instrucció corresponent llevat dels casos en què s’invoquin
situacions particulars.

La síndica justifica la seva decisió perquè considera que la demanda d’un plànol d’una
escala determinada no era imprescindible per a l’atorgament de la llicència, com tam-
poc ho era la presentació d’un certificat de l’empresa per indicar el seu horari de treball.
La informació dels dies i l’horari de treball, fet que havia ocasionat el major retard en la
concessió de la llicència, s’hauria pogut solucionar fàcilment amb l’aportació per part de
la ciutadana d’una declaració responsable, per exemple, tal com preveu la Llei de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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EXPEDIENT NÚM. 73/2012. DEMANDA PATRIMONIAL EN RELACIÓ AMB ELS
PERJUDICIS CAUSATS PER LA DEMORA EN L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE
DISMINUCIÓ I MOBILITAT REDUÏDA.

L’interessat es queixava del greuge econòmic que li havia comportat la ineficàcia de l’Ad-
ministració, que va trigar prop de dos anys a lliurar-li el certificat de disminució i mo-
bilitat reduïda. Durant aquest temps, va ser sancionat diverses vegades per la Guàrdia
Urbana per aparcar el seu vehicle en zones reservades per a persones amb discapacitat
sense tenir la corresponent targeta de permissivitat d’aparcament.

La síndica, en aquest cas, tot i que el ciutadà se centra en el greuge econòmic que li han
comportat les multes interposades per l’Ajuntament, considera que els serveis munici-
pals han actuat segons la normativa, perquè, si bé l’interessat és una persona amb mo-
bilitat reduïda, no era titular de la targeta de permissivitat d’aparcament que dóna dret
a aparcar en determinades zones sense que es posi una sanció. En aquest cas, el proble-
ma ha estat ocasionat pel retard de l’Administració autonòmica en la valoració de la se-
va discapacitat i en l’atorgament del corresponent certificat, sense el qual no és possible
que l’Ajuntament tramiti la targeta d’aparcament de vehicles de persones amb discapa-
citat, i aquest està obligat per les ordenances a sancionar els fets analitzats.

EXPEDIENT NÚM. 801/2012. INTERVENCIÓ D’OFICI PER LA MANCA
D’ACCESSIBILITAT EN L’ESPAI PÚBLIC PER INCOMPLIMENT DE LES ORDENANCES
MUNICIPALS DELS USOS DEL PAISATGE URBÀ.

Diverses queixes en relació amb els problemes d’accessibilitat generats per l’ocupació de
l’espai públic per elements que dificulten el pas de les persones que van a peu i que bar-
ren el pas a les persones amb discapacitat han generat una intervenció d’ofici per tal de
conèixer quina actuació estava fent l’Ajuntament en relació amb les ordenances muni-
cipals. La intervenció d’ofici ha estat centrada en el Districte de l’Eixample, on s’han de-
tectat un major nombre d’incompliments de les ordenances, però també hi ha hagut
queixes pel mateix motiu en altres districtes, queixes que s’han tractat individualment.

La síndica ha constatat que l’ocupació de la via pública per terrasses i vetlladors, així com
per altres elements de botigues i establiments, és molt elevada i que molts d’aquests es-
tabliments no compleixen les ordenances perquè instal·len elements a la via pública sen-
se deixar el mínim pas lliure perquè les persones que van a peu puguin passar sense pro-
blemes. I ha pogut comprovar que aquesta utilització abusiva de l’espai públic per
activitats privades afecta el dret de les persones amb discapacitat a gaudir d’un espai ur-
bà sense barreres.

L’informe de la síndica acaba demanant a l’Ajuntament, com a responsable de la correc-
ta ordenació d’aquests espais públics, que garanteixi l’accessibilitat a tots els ciutadans
i ciutadanes a través d’actuacions coordinades i protocols d’inspecció que facilitin l’ober-
tura d’expedients sancionadors, i que en faci el seguiment fins que s’hagi resolt.
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Aquest any s’han repetit les queixes de perso-
nes titulars de la targeta de permissivitat d’a-
parcament relatives a les denúncies per esta-
cionament i les relatives a l’accés al servei
públic de transport especial i a la tramitació
de la targeta de permissivitat d’aparcament.
Hem de dir, però, que aquestes han disminu-
ït en relació amb els anys anteriors però, en
canvi, han augmentat, sensiblement, les quei-
xes relacionades amb problemes d’accessibili-
tat en l’espai públic.

De les queixes rebudes volem ressaltar la d’u-
na ciutadana que va tardar més de deu mesos a
obtenir la llicència per aparcar a la via pública
perquè l’Ajuntament considerava que la docu-
mentació aportada no era suficient, tot i que la
documentació que se li demanava no estava re-
collida en la normativa i no estava prou moti-
vada per a la resolució de l’expedient.

Les places d’aparcament per a
persones amb disminició busquen
garantir la igualtat d’oportunitats i
la integració social del col·lectiu

La llicència d’ús especial de la via pública per
a la reserva de plaça d’aparcament dels vehi-
cles de persones amb disminució és una me-
sura d’acció positiva orientada a la igualtat
d’oportunitats, que facilita la mobilitat de les
persones amb discapacitat, i per tant la seva
integració social. 

Una bona Administració és aquella que com-
pleix escrupolosament amb la legalitat, i,
també, amb els principis de transparència,
eficàcia i eficiència, entre d’altres, i empara
especialment les persones amb discapacitat
per tal d’assegurar que tinguin accés al con-
junt de serveis i recursos als quals tenen dret
d’una manera efectiva. 

En aquest cas la declaració responsable hauria
estat una actuació proporcionada a la finalitat
requerida i l’Administració hauria complert
amb les seves funcions, d’acord amb els prin-
cipis normatius de simplificació, participació
ciutadana i confiança legítima. D’altra banda,
hauria permès una resolució eficaç del tema i
la satisfacció dels interessos de la ciutadana.

La demora de l’Administració en l’atorga-
ment dels recursos o serveis als quals té dret
una persona en funció de la seva discapacitat
comporta un greuge important per a aques-
ta en el gaudi de condicions que faciliten la
igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, volem fer-nos ressò del greu-
ge que ocasiona a les persones amb discapaci-
tat el retard de l’Administració en la valora-
ció de la seva discapacitat. Aquesta valoració
no correspon a l’Administració local, però
aquest retard ocasiona un perjudici greu per
als ciutadans i ciutadanes i aquests aboquen
el seu malestar a l’Ajuntament, com a Admi-
nistració més propera, i li reclamen sensibili-
tat vers la seva situació. Per això, demanem a
l’Ajuntament que insti l’Administració auto-
nòmica a resoldre els expedients amb una ma-
jor celeritat, per tal de complir amb el man-
dat constitucional d’emparar especialment les
persones amb discapacitat.

Un altre tipus de queixes han estat les relacio-
nades amb l’ocupació de les voreres per ele-
ments i mobiliari que dificulten el lliure accés
de les persones amb discapacitat. Les voreres
són espais de la diversitat i de la convivència,
i l’incompliment de les normatives existents
sobre els usos de la via pública per part de
molts establiments i locals, així com la manca
d’una intervenció efectiva de l’Administració
local per fer complir les normatives, està oca-
sionat un greuge als ciutadans i ciutadanes
amb discapacitat, que veuen com es restringeix
el seu dret a transitar per la ciutat sense pro-
blemes d’accessibilitat i no poden gaudir d’un
espai públic amb la màxima autonomia. 
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L’Administració ha de garantir 
que l’espai públic sigui accessible 
a tothom; si cal, amb un major
control i més inspeccions 

L’Administració local és l’ens responsable d’as-
segurar que els espais públics compleixin ade-
quadament la seva funció, i ha de limitar l’ús
d’elements que puguin limitar el dret d’un es-
pai públic accessible per a tothom. Per això,
la síndica creu que cal repensar la intervenció
de l’Ajuntament en aquests espais, augmentar
el llindar d’exigència de la qualitat d’aquests
espais i intensificar la seva actuació, per tal
d’emparar especialment el dret de les persones
amb discapacitat a un entorn sense barreres. I
per aconseguir aquest objectiu, la síndica ha
demanat a l’Ajuntament que estableixi actua-
cions coordinades i protocols d’inspecció que
facilitin l’obertura d’expedients sancionadors,
i que en faci el seguiment.

Finalment, des d’aquí ens volem fer ressò del
premi Cermi 2012 en matèria d’accessibili-
tat, que ha guardonat Barcelona, enfront
d’un centenar de candidatures, per ser una
de les ciutats més adaptades d’Europa pel
que fa a la mobilitat, i també del projecte
“Temps per a tu” perquè les famílies amb
fills o filles amb discapacitats puguin dispo-
sar d’unes hores lliures mentre aquests realit-
zen activitats lúdiques.

També volem recordar la necessitat de la im-
plementació de les recomanacions que es van
fer l’any anterior en relació amb la tramita-
ció de la targeta d’aparcament de vehicles de
persones amb discapacitat, projecte en què
està treballant l’Ajuntament, i que perme-
trà la tramitació d’aquesta targeta d’una ma-
nera eficaç. I la necessitat d’un replanteig en
profunditat de la gestió del servei públic de
transport especial i de la seva normativa d’ús,
per tal de garantir una distribució al màxim
d’equitativa i eficaç en l’adjudicació dels
viatges.
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La bona Administració que la ciutadania es-
pera del seu Ajuntament és la definida en la
Carta de Ciutadania sobre la relació de totes
les persones amb els serveis municipals: 
• Dret a relacionar-se amb l’Administració
municipal d’una manera imparcial i objecti-
va, amb respecte als principis de bona fe,
transparència i confiança legítima, i que l’ac-
tuació municipal sigui proporcionada a les fi-
nalitats que la justifiquen.
• Dret que els procediments es tramitin de
forma àgil, d’acord amb criteris d’eficàcia, efi-
ciència i servei a la ciutadania, i que finalit-
zin amb una resolució expressa i motivada en
els terminis legalment previstos.

• Dret a ser tractades amb respecte i deferèn-
cia per les autoritats i el personal municipals,
que hauran de facilitar l’exercici de llurs drets
i el compliment de llurs deures.
• Dret a accedir en condicions d’igualtat als
serveis públics d’interès general.
• Dret a ser indemnitzades per l’Ajuntament
de tota lesió que pateixin quan sigui conse-
qüència del funcionament dels serveis públics
municipals, llevat dels supòsits de força ma-
jor.

Pel que fa a les matèries de què tracta el
capítol sobre bona Administració, durant
l’any 2012 s’han rebut 200 queixes.

Capítol 3

BONA ADMINISTRACIÓ

3.1. Atenció al públic i participació ciutadana 
3.2. Procediments administratius
3.3. Activitat econòmica i hisenda municipal
3.4. Funció pública 
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3.1. Atenció al públic i participació ciutadana 

A. Atenció al públic 
B. Participació ciutadana

L’article 23 de la Constitució espanyola es-
tableix el dret dels ciutadans i ciutadanes a
participar en els afers públics, directament o
per mitjà de representants lliurement elegits
en eleccions periòdiques per sufragui univer-
sal. L’article 29 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya reconeix, també, aquest dret de
participació dels ciutadans i ciutadanes en 
el procés d’elaboració de les lleis, i el dret 
de totes les persones a dirigir peticions i a
plantejar queixes a les institucions i admi-
nistracions públiques en matèries de les
competències respectives. 

L’article 43 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, d’altra banda, indica que els poders pú-
blics han de promoure la participació social en
l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les po-
lítiques públiques, i també la participació in-
dividual i associativa en els àmbits cívic, so-
cial, cultural, econòmic i polític.

El dret de la ciutadania a
intervenir en els assumptes públics 
és un element bàsic reconegut per 
la Constitució

El dret de la ciutadania a intervenir en els as-
sumptes públics és, doncs, un element bàsic
de la democràcia reconegut en la Constitució
espanyola i ratificat en l’Estatut d’autonomia
de Catalunya. En paral·lel, la Unió Europea
també impulsa la incorporació de la partici-
pació ciutadana en el disseny i l’execució de
polítiques públiques, per exemple, en la Di-
rectiva 2003/35/CE del Parlament i del Con-
sell Europeu s’estableix, d’una manera obli-
gatòria, la participació en l’elaboració de
plans i programes amb impacte ambiental. 



EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENTS NÚM. 216/2012, 618/2012, 620/2012 I 466/2012. QUALITAT EN LA
INFORMACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 010.

La promotora de la queixa, que es trobava fora de Barcelona, no va poder ser atesa per l’O-
ficina d’Informació al Consumidor (OMIC) perquè l’horari d’atenció d’aquest servei no va
coincidir amb l’horari d’atenció facilitat pel servei d’informació telefònica (010), al qual
havia trucat prèviament per assegurar el seu desplaçament. En aquest cas, el canvi d’hora-
ri va ser puntual i va ser degut al fet que l’OMIC es va veure desbordada per la gran aflu-
ència de ciutadans i ciutadanes per demanar assessorament en relació amb les participa-
cions preferents. En altres casos, la informació errònia era sobre algun servei consolidat. En
tots els casos, la síndica va estimar la queixa perquè la manca d’informació eficient havia
comportat un perjudici a les persones interessades, tant econòmic com d’inversió de temps.
I en relació amb el nou servei d’informació sobre les participacions preferents, va recoma-
nar a l’Ajuntament la necessitat d’una major planificació dels serveis que s’ofereixen per
assegurar el dret dels ciutadans i ciutadanes a uns serveis de qualitat.

EXPEDIENT NÚM. 372/2012. NEUTRALITAT TECNOLÒGICA EN LA GESTIÓ
D’EXPEDIENTS AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA.

El ciutadà que va presentar la queixa va demanar empara a la síndica perquè només po-
dia operar electrònicament amb l’Ajuntament de Barcelona amb el sistema operatiu Mi-
crosoft Windows. La síndica va estimar la queixa perquè la dependència tecnològica de

Així, la democràcia representativa és el sis-
tema amb què ens hem dotat per legitimar
el Govern i les seves decisions, però aques-
ta democràcia representativa necessita la
participació de la ciutadania en les políti-
ques públiques, perquè aquestes siguin efi-
caces i connectin amb les preocupacions i les
necessitats de la societat. 

En la secció d’atenció al públic i partici-
pació ciutadana, la síndica ha rebut, du-
rant l’any 2012, 51 queixes.

A. Atenció al públic 

En aquest apartat s’inclouen les queixes refe-
rents a l’atenció a les oficines d’atenció ciu-
tadana (OAC), a l’Oficina Municipal d’In-
formació al Consumidor (OMIC), al telèfon

d’informació 010 i a altres queixes relacio-
nades amb l’Administració electrònica,
entre les quals es troben les relatives al sis-
tema electrònic d’atenció ciutadana de quei-
xes i suggeriments (IRIS). 

La majoria de les queixes s’han centrat en la
qualitat de la informació que dóna l’Ajun-
tament a través dels diferents canals esta-
blerts, i s’han repetit les queixes relatives al
cost del telèfon d’informació 010 per a les
persones que no resideixen a Barcelona. Un
altre motiu de queixa ha estat la manca de
resolució de les sol·licituds presentades a
través del sistema IRIS. I volem ressaltar la
queixa relativa a la discriminació que repre-
senta haver d’utilitzar el sistema operatiu
Microsoft Windows per dur a terme les ope-
racions que requereixen LA signatura elec-
trònica.

102



VALORACIÓ

Els serveis d’informació i atenció al públic te-
nen com a finalitat que els ciutadans i ciuta-
danes puguin conèixer els seus drets i obli-
gacions, i són la porta d’entrada més visible
i propera dels serveis municipals, per això
hem d’insistir, un any més, en la necessitat
que aquests serveis es dotin de la tecnologia
adequada i dels recursos humans suficients
per donar una atenció de qualitat.

La manca d’una informació correcta ha oca-
sionat, en molts dels casos estudiats, un per-
judici econòmic a les persones afectades
(cost de la trucada telefònica, del bitllet del
transport públic, de l’aparcament, etc.) i una
inversió de temps en uns desplaçaments in-
fructuosos, com és el cas dels ciutadans i
ciutadanes que es van desplaçar a l’OMIC i
que no van poder ser atesos perquè el servei
d’informació sobre les participacions prefe-
rents, que es va començar a oferir el mes de
juliol, va desbordar la possibilitat d’atenció
de l’Oficina per manca de personal.

La campanya d’informació
municipal sobre les participacions
preferents es va portar a terme sense
els reforços necessaris, i alguns
ciutadans i ciutadanes no van ser
atesos correctament 

La creació del servei d’informació sobre les
participacions preferents va respondre a l’a-
larma social creada, davant de la possibili-
tat que els ciutadans i ciutadanes que havien

confiat en els consells de les entitats finan-
ceres perdessin tots els estalvis que havien
invertit en aquesta figura financera. Però, la
posada en marxa del servei el mes de juliol,
sense la implementació de cap personal de
reforç, amb la meitat del personal de plan-
tilla de l’OMIC de vacances i vacant la pla-
ça de direcció, va desbordar l’OMIC. I l’a-
tenció es va veure agreujada per la manca
d’informació actualitzada del servei telefò-
nic 010 sobre els horaris de l’OMIC. 

La posada en marxa d’un nou servei reque-
reix una bona planificació i una valoració
adient dels recursos humans i tecnològics
necessaris per atendre la demanda potencial.
Quan això no passa, es causa un perjudici a
la persona que no pot ser atesa en condicions
i frustra les expectatives d’aquesta vers el
dret a uns serveis públics de qualitat. 

Pel que fa al dret dels ciutadans i ciutada-
nes a comunicar-se amb l’Administració pú-
blica a través de mitjans electrònics, i en
concret en relació amb el sistema d’atenció
ciutadana de queixes i suggeriments (IRIS),
aquest any voldríem indicar la necessitat
d’un major control i seguiment dels com-
promisos que l’Ajuntament assumeix amb
la ciutadania, i la necessitat d’una major co-
ordinació entre els diferents departaments
que poden intervenir en la resolució d’una
queixa. 

El sistema IRIS és un canal de participació
electrònic de gran acceptació per la ciutada-
nia, com ho demostren l’elevat nombre de
demandes que gestiona. Per això és molt
important que l’Ajuntament vetlli per ga-
rantir, en llur actuació, l’exercici i l’efecti-

l’Administració local vers el sistema operatiu Microsoft Windows, per efectuar aquells
tràmits que requereixen signatura electrònica, està en contra del principi de neutralitat
tecnològica de tot servei públic i no empara el dret de la ciutadania a la independència
tecnològica en les seves relacions amb l’Administració.
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vitat dels drets dels ciutadans i ciutadanes
a una bona Administració, En aquest sentit,
aquest any volem incidir en la necessitat que
l’Ajuntament s’asseguri que es porta a ter-
me la resolució de la demanda del ciutadà o
ciutadana i que es continuï treballant en
unes respostes més personalitzades. Si l’A-
juntament no acaba fent el que diu que fa-
rà en la resposta que rep la persona interes-
sada, minva la confiança d’aquesta en
l’Administració, com ha estat el cas d’un
ciutadà (expedient núm. 000493/2012) que
després de rebre la notificació favorable de
l’Ajuntament en relació amb el manteni-
ment d’una font, aquesta va ser retirada i la
seva reclamació va ser reassignada en tres
ocasions des del districte a l’àrea correspo-
nent i viceversa. O el cas d’un altre ciutadà
que encara està esperant l’actuació dels ser-
veis municipals en relació amb la necessitat
de senyalització vertical del pas de vianants
del carrer Sardenya, entre els carrers d’Alí
Bei i Almogàvers, per augmentar la segure-
tat de les persones que van a peu, tot i que
l’Ajuntament va valorar positivament la se-
va demanda el 28 de març. També els veïns
i veïnes del carrer Aldea estan esperant, des
del 16 de juliol, un mirall per augmentar la
visibilitat de la cruïlla del carrer Aldea amb
Font del Remei.

Finalment, volem posar èmfasi en la neces-
sitat d’avançar en la utilització de les TIC i
de l’Administració electrònica, com a ele-
ments que contribueixen a una Administra-
ció més eficaç i sostenible. En aquest sentit,
la síndica ha demanat a l’Ajuntament que
asseguri a la ciutadania l’accés a tots els trà-
mits de l’Administració electrònica amb in-
dependència dels mitjans tecnològics que
s’utilitzin. 

El desenvolupament de l’Administració elec-
trònica respon a les polítiques i directrius 
europees basades en la societat del coneixe-
ment i en la promoció d’una societat oberta
i competitiva que posa èmfasi en la integra-

ció i qualitat de vida, tal com s’indica en el
nou Pla d’acció europeu 2011-2015 sobre
l’Administració pública. D’altra banda, tant
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés elec-
trònic dels ciutadans als serveis públics, com
la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics en el sector públic de 
Catalunya, recullen la necessitat del desen-
volupament dels serveis telemàtics en el sec-
tor públic, d’acord amb la neutralitat tecno-
lògica i interoperativitat, i estableixen el dret
dels ciutadans i ciutadanes a elegir les apli-
cacions o els sistemes amb els quals es rela-
cionaran amb l’Administració. 

La neutralitat tecnològica implica la utilit-
zació d’estàndards lliures i de programari
obert que garanteixin l’accessibilitat de la
ciutadania, i el principi d’interoperativitat
és la capacitat dels sistemes d’informació de
ser compatibles i que es reconeguin amb els
dels ciutadans i ciutadanes i d’altres admi-
nistracions. La signatura electrònica és un
element clau i imprescindible per a la con-
secució de l’expedient electrònic i, per tant,
no es pot parlar del desplegament d’una Ad-
ministració electrònica de qualitat, si un
tràmit fonamental com és la tramitació
d’expedients amb signatura electrònica no
es pot portar a terme amb les garanties de
dret que estableix la normativa.

Però, actualment, qui vulgui relacionar-se
amb l’Administració d’una manera digital i
hagi de realitzar operacions que requereixin
la signatura electrònica, només ho pot fer des
del sistema operatiu de Microsoft Windows.
Per tant, és evident que l’Administració elec-
trònica municipal no garanteix el dret a la in-
dependència tecnològica de la ciutadania que
estableix tota la normativa existent.

Pel que fa a la justificació de l’Ajuntament
respecte al fet que el sistema operatiu Micro-
soft Windows és el sistema amb més pene-
tració social, la síndica ha recordat a l’Ajun-
tament el dret de totes les persones a accedir
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i utilitzar l’Administració electrònica amb
independència de les eines tecnològiques em-
prades, i ha fet esment de l’actual grau de pe-
netració del programari lliure en moltes or-
ganitzacions i dels avantatges que
l’Administració no sigui captiva d’una em-
presa quasi monopolista en l’àmbit de la tec-
nologia informàtica. 

L’Ajuntament ha d’apostar per la
neutralitat tecnològica, fet que
implica la utilització d’estàndards
lliures i de programari obert 

El programari lliure ofereix una oportunitat
per estalviar costos i ajudar a la creació d’in-
dústries locals, és un estímul a la competiti-
vitat i a la cooperació, i també possibilita una
major interoperativitat, independència i neu-
tralitat tecnològica, etc. I així ho reconeixen
diversos estudis universitaris i l’Observatori
Estatal de Neutralitat Tecnològica, així com
les comunitats autònomes i els ajuntaments
que han optat per implantar-lo.

Legalment ja està prou clar el camí, des de la
Llei estatal 11/2007, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, que indica que
l’Administració electrònica s’ha de basar en
els principis d’igualtat, d’interoperativitat,
de neutralitat tecnològica, fins a l’Ordenan-
ça reguladora de l’Administració electrònica,
aprovada pel Consell Municipal el 24 de
març de 2006 i modificada per Acord del
mateix òrgan de govern el 30 de gener de
2009, que, entre d’altres, menciona el dret
d’accedir i utilitzar l’Administració electrò-
nica amb independència de les eines tecnolò-
giques emprades, i estableix la necessitat de
promoure l’ús del programari de codi obert.

B. Participació ciutadana

El títol VI de La Carta Municipal de Barce-
lona defineix els drets a la participació de la
ciutadania de Barcelona i els drets dels veïns
i veïnes en la seva relació amb l’Administra-
ció local, i garanteix la participació ciutada-
na, especialment en les matèries que afecten
més directament la qualitat de vida de la ciu-
tadania.

Les Normes municipals reguladores de la
participació ciutadana de novembre de 2002,
establertes d’acord amb les directrius de la
Llei de la Carta Municipal, defineixen els òr-
gans de participació de l’Ajuntament de Bar-
celona i el model de participació. Aquestes
normes van ser modificades el 2 d’octubre de
2009 per regular els consells de barri, un nou
òrgan de participació territorial, que se su-
mava al Consell de Ciutat, màxim òrgan con-
sultiu i de participatiu ciutadana, als consells
de districte i a les audiències públiques. 

Els articles 8 i 9 de la Carta de Ciutadania.
Carta de Drets i Deures de Barcelona, apro-
vada el 17 de desembre de 2010, establei-
xen, també, els drets de participació de la
ciutadania en la vida política i en els afers
municipals, i obliguen l’Administració mu-
nicipal a garantir l’existència de procedi-
ments i òrgans adients per fer efectiva la
participació de totes les persones en l’àmbit
del municipi en el seu conjunt i també en
els districtes i barris. 

D’altra banda, la Carta Europea de Salvaguar-
da dels Drets Humans a la Ciutat, signada per
l’Ajuntament de Barcelona, estableix, en l’ar-
ticle VIII, el dret a la participació política de
la ciutadania local. Concretament el punt 3 in-
dica que al marge de les eleccions periòdiques
es fomenta la participació democràtica. 
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EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 549/2012. PRESUMPTE GREUGE COMPARATIU EN UNA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ESPORTIVES.

Una associació de veïns i veïnes exposava la seva disconformitat en relació amb la polí-
tica de subvencions de l’Ajuntament. En concret, qüestionava una subvenció de 85.000
euros per a la realització d’una activitat esportiva internacional a nivell de ciutat un cop
l’any, mentre que han disminuït les subvencions per a les activitats de districte.

En la valoració del cas, la síndica va comprovar que en l’atorgament de la subvenció l’A-
juntament s’havia ajustat a la normativa i va concloure que no es podia establir un greu-
ge comparatiu entre les subvencions de projectes d’àmbit de ciutat i les subvencions de
projectes d’àmbit de districte perquè les seves característiques, àmbits territorial i pú-
blic són diferents, així com l’òrgan competent per atorgar-les. 

No obstant això i atenent la quantia de la subvenció, la síndica va indicar a l’Ajunta-
ment la necessitat de demanar a l’entitat organitzadora de l’activitat la documentació de
suport de l’auditoria que havia d’efectuar per justificar la despesa segons la normativa,
perquè una bona Administració ha d’afavorir la transparència i la confiança de la ciuta-
dania. I va recomanar que en l’assignació del pressupost de subvencions de l’any 2013
es potenciessin més que mai els àmbits d’actuació i projectes que afavorissin una major
participació i cohesió i integració social, perquè en la crisi econòmica actual les subven-
cions són una eina imprescindible per a una ciutat més justa.

EXPEDIENT NÚM. 939/2012. DESACORD AMB LA IMPOSSIBILITAT DE PARTICIPAR
DIRECTAMENT EN LES VOTACIONS QUE ES REALITZEN EN ELS CONSELLS DE
BARRI.

Els veïns i veïnes d’un barri es van sentir agreujats perquè en la votació del nom d’un
equipament cultural municipal que es va portar a terme en un consell de barri, només
van poder votar les entitats del barri, i reclamaven el dret a participar directament en les
consultes que es fessin al Consell de Barri. En la valoració dels fets la síndica va conclou-
re que l’Ajuntament va actuar segons la normativa, perquè les normes municipals regu-
ladores de la participació ciutadana no preveuen la possibilitat de la consulta ciutadana
a nivell de barri. Tot i això, va suggerir a l’Ajuntament que obrís un debat ciutadà en
relació amb la possibilitat de realitzar consultes ciutadanes a nivell de barri, per fomen-
tar la implicació del veïnat en les polítiques públiques de proximitat i convivència, i
aprofundir en la democràcia participativa.

El Consell de Barri és un òrgan de participació territorial i, en les sessions, hi poden as-
sistir tots els ciutadans i ciutadanes del barri, però, segons les Normes reguladores de la
participació, només tenen dret a veu i vot la persona que ocupa la vicepresidència del
Consell i les entitats i associacions del barri enregistrades en el Registre d’entitats ciu-
tadanes. Tot i això, en el decurs del debat els ciutadans i ciutadanes poden formular pre-
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guntes i suggeriments sobre qualsevol tema relatiu al barri. Per participar en la Comis-
sió de Seguiment del Consell de Barri cal haver-se inscrit en el Registre ciutadà.

La síndica considera que els processos participatius s’han de dotar d’una organització ade-
quada i de mecanismes i processos que possibilitin la deliberació sobre els assumptes que
es tractin, i també la pressa d’acords i consensos. Així mateix, en els consells de barri els
veïns i veïnes ja estan representats per les associacions i entitats del barri. No obstant ai-
xò, la síndica reflexiona sobre la consulta ciutadana com un dret de participació indivi-
dual en els afers públics poc desenvolupat en la nostra societat, a diferència d’altres pa-
ïsos en què la cultura de la consulta està més present. I indica que, tot i que és cert que
el barri és una unitat molt petita per portar a terme consultes, la possibilitat de pregun-
tar el veïnat sobre assumptes que l’afectin directament seria una bona pràctica de demo-
cràcia participativa, augmentaria la implicació veïnal i aportaria qualitat democràtica,
així com una major legitimitat a les decisions polítiques.

VALORACIÓ 

Avui dia la participació de la ciutadania en el
governament de les ciutats és quelcom que
va més enllà de la democràcia representativa
i demana de les persones que governen la
creació de mecanismes, processos, metodolo-
gies i instruments que possibilitin i facilitin
la implicació d’aquesta en les decisions polí-
tiques i socials de la seva comunitat.

Els consells de participació, les audiències pú-
bliques, les comissions, els plans comunita-
ris, les consultes ciutadanes, etc., són exem-
ples de participació ciutadana en el
governament de la ciutat. Amb la constitu-
ció del Consell de Barri, l’any 2009, l’Ajun-
tament de Barcelona va establir un nou ni-
vell de participació territorial, i ha suposat
un pas més per a l’impuls de la proximitat de
l’Ajuntament a la ciutadania, i la possibilitat
d’aprofundir en el desenvolupament de polí-
tiques públiques de proximitat, convivència
i cohesió social. 

En el Consell estan representats els veïns i ve-
ïnes a través de les associacions i entitats del
barri, però el desenvolupament de la partici-
pació, la diversitat social existent, i la neces-
sitat d’una major implicació del veïnat en els

assumptes de la seva competència han fet re-
flexionar, aquesta síndica, sobre la possibili-
tat que a nivell de barri també es poguessin
promoure consultes ciutadanes, possibilitat
que la normativa actual no preveu.

És cert que el barri és una unitat territorial
molt petita i que qualsevol assumpte públic
ha de tenir en compte la globalitat i la inter-
dependència dels territoris, tant a nivell de
districte com a nivell de ciutat. Però també
és cert que els barris tenen unes característi-
ques i singularitats que cal treballar i poten-
ciar. La posada en marxa d’un determinat
projecte, el nom d’un equipament, etc., són
valorats en el Consell de Barri i votats, si és
preceptiu, per cada representant de les asso-
ciacions, però també podrien ser motiu d’u-
na consulta ciutadana, si la normativa ho pos-
sibilités.

La síndica ha recomanat que 
es puguin portar a terme consultes
ciutadanes a nivell de barri 
per garantir una major participació
de la ciutadania en les decisions
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El Registre ciutadà, les noves tecnologies i la
necessitat d’abordar noves formes de partici-
pació obren una possibilitat extraordinària
per a l’apoderament dels ciutadans i ciutada-
nes en els assumptes polítics i socials de la se-
va comunitat. A Barcelona, l’únic exemple
de consulta ciutadana el trobem en la consul-
ta que es va fer per a la reforma de la Diago-
nal. Malauradament, aquesta va ser un focus
d’enfrontament polític i va ser molt qüestio-
nada, tant pel seu plantejament com pel cost
econòmic que va representar. Però aquest fet
no deslegitimitza aquesta metodologia que
aporta qualitat democràtica a qualsevol deci-
sió política i és un element estructural de la
democràcia directa.

La possibilitat de realitzar una consulta ciu-
tadana en la dimensió territorial d’un barri,
per a un assumpte concret, no requeriria una
gran inversió de costos, i en canvi seria una
inversió que permetria innovar en una cultu-
ra i un model d’interacció social molt impor-
tant entre la comunitat i el Govern munici-
pal, contribuiria a enfortir el sentiment de
pertinença i implicació de la ciutadania i aug-
mentaria la legitimitat de les decisions pre-
ses, i per tant la governabilitat de la ciutat.
Una bona informació sobre les opcions en
qüestió genera una ciutadania activa i solidà-
ria.

D’altra banda, davant del qüestionament que
ha fet una entitat en relació amb la idoneïtat
de la quantitat atorgada a una determinada
activitat esportiva a nivell de ciutat i la dis-
minució, en general, de les subvencions a les
entitats de districte, la síndica vol deixar
constància de la importància de la participa-
ció de les entitats i associacions del barri en
la cohesió social. La síndica ha indicat a l’A-
juntament que la disminució de les activitats
de les entitats de barri, fruit d’un menor fi-
nançament d’aquestes per part dels distric-
tes, és un toc d’alarma respecte d’un possible
augment de les desigualtats socials. I ha re-
comanat a l’Ajuntament que, en l’assignació

del pressupost de subvencions de l’any 2013,
i atenent la situació de crisi econòmica actu-
al, es potenciïn més que mai aquells àmbits
d’actuació i projectes que afavoreixin una ma-
jor cohesió i integració social i cultural, per-
què les subvencions són una bona eina a fa-
vor d’una ciutat més justa i democràtica.

Finalment s’ha de fer menció del procés de
participació per a l’elaboració del Programa
d’actuació municipal (PAM) 2012-2015 i dels
programes d’actuació dels districtes (PAD)
perquè aquest és un dels processos de partici-
pació més rellevants a nivell de ciutat i a ni-
vell de districte. EL PAM és el document que
recull el compromís polític vers l’actuació del
Govern municipal, és a dir, el PAM és el full
de ruta de l’acció de govern, on s’estableix el
que es farà i les prioritats de govern. En la se-
va elaboració participa la ciutadania a través
d’aportació d’idees, propostes i esmenes al do-
cument base que aprova inicialment l’Ajun-
tament. El PAD és la concreció de l’actuació
municipal a nivell de districte.

El Pla d’actuació municipal 
va rebre més de 17.000 aportacions
ciutadanes, però el suport polític 
va ser mínim

Aquest any, l’elaboració del PAM ha estat la-
boriosa. El 22 de febrer de 2012 es va apro-
var el document base i es va obrir un procés
participatiu que va acabar el 3 de maig amb
més de 17.000 aportacions. El 20 de juny es
va aprovar el PAM en l’àmbit de la comissió
i el període d’informació pública es va allar-
gar del 5 de juliol al 5 de setembre, en què
es van presentar 547 al·legacions, de les quals
entorn del 72 % han estat acceptades o ja es-
taven recollides, segons indica l’Ajuntament.
Finalment el PAM es va aprovar en el Plena-
ri del Consell Municipal de 5 d’octubre de
2012. 
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El procés de participació més institucional
compta amb el tràmit d’audiència pública i
les votacions dels consells de districte i del
Consell de Ciutat, així com amb un procés de
negociació amb les formacions polítiques. Fi-
nalment, el procés culmina amb la presenta-
ció del PAM al Plenari del Consell Munici-
pal. Malauradament, aquest any, el PAM
només ha rebut el suport d’un grup polític.
D’altra banda, només s’han aprovat els PAD
de les Corts, Sarrià - Sant Gervasi i Gràcia,
de conformitat amb els documents aprovats
als consells de districte respectius. 

La manca de suport del PAM fa reflexionar
sobre la necessitat que el Govern intensifiqui
el diàleg al màxim, a fi d’arribar a consensos
que permetin governar amb més complicitat
amb la ciutadania i els moviments socials.
D’altra banda, és preocupant que només en
tres districtes s’hagi pogut aprovar el PAD;
aquest fet ens indicaria la necessitat d’un re-
planteig del procés participatiu i dels proces-
sos de debat portats a terme per evitar un dis-
tanciament progressiu de la ciutadania en
l’acció de govern i un retrocés en la democrà-
cia participativa.
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L’article 105 de la Constitució estableix que el
procediment a través del qual han de fer-se els
actes administratius ha de ser regulat per llei,
així com l’audiència dels ciutadans i ciutada-
nes i l’accés de la ciutadania als arxius i als 
registres administratius. La Llei 30/1992, de
règim jurídic de l’administració de l’Estat, i
la Llei 26/2010, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de
Catalunya, de forma general, i d’altra banda la
Llei de contractes del sector públic regulen la
gestió d’aquests. 

En la secció de procediments administra-
tius, la síndica ha rebut, durant l’any
2012, 52 queixes. 

A. Procediment comú

Un dels aspectes més transcendents per a la
seguretat jurídica en tots els procediments
administratius és el sistema de notificacions
dels actes jurídics. La freqüència de queixes
que invoquen inseguretat en les notificacions
va generar una actuació d’ofici.

Actuació d’ofici sobre el sistema de noti-
ficacions en els procediments sanciona-
dors en matèria de trànsit i de cobrament
per via executiva seguits per l’institut
municipal d’hisenda

3.2. Procediments administratius

A. Procediment comú
B. Gestió dels serveis públics
C. Responsabilitat patrimonial 
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Justificació de l’actuació d’ofici 

El primer informe de la institució de la Sín-
dica de Greuges de Barcelona és de l’any
2005 i ja s’hi deixa constància de l’existència
de queixes presentades per disconformitat
amb el procediment emprat per l’Ajunta-
ment per notificar les denúncies presumpta-
ment comeses per infraccions en matèria de
disciplina viària.

En els informes dels anys següents també
apareixen referències a aquests tipus de quei-
xes. A mode d’exemple, es transcriu una part
dels comentaris que sobre aquestes reclama-
cions apareixen en els dos darrers informes.

En l’informe corresponent a l’any 2010, s’in-
sistia en la descripció dels mateixos proble-
mes i es deia: “La queixa més freqüent dels
ciutadans és sobre la forma de notificació de
les denúncies i sancions i amb l’al·legat que
l’Ajuntament no pot localitzar el seu domici-
li però sí el seu compte bancari per embargar
un deute que desconeixien.” 

I afegeix: “(...) constatem que persisteixen al-
guns problemes i no podem oblidar que el
coneixement de la denúncia és un dret fona-
mental del ciutadà ja que li permet efectuar
al·legacions i proposar les proves per aclarir
els fets o presentar els recursos que consideri
oportuns”.

En l’informe corresponent a l’any 2011 es diu:
“Més del 75 % de les queixes rebudes corres-
ponents a circulació estaven motivades pel
desacord dels ciutadans amb algun dels as-
pectes relacionats amb el procediment san-
cionador. En una gran part dels casos accep-
taven haver comès la infracció denunciada,
però sovint expressaven el seu malestar per-
què la primera notícia de la multa, segons
afirmaven, era l’avís de constrenyiment en-
viat per l’Institut Municipal d’Hisenda. En
altres casos, exposaven haver-se assabentat de
la sanció quan l’entitat bancària els comuni-

cava que havia estat retinguda una quantitat
concreta del seu compte a petició de l’Ajun-
tament per impagament de sancions. En
ambdues situacions, els interessats afirmaven
que no havien rebut cap notificació anterior
a l’avís d’embargament.”

En la part de valoració d’aquest apartat de
l’informe, i referint-se a les queixes aporta-
des com a exemples de les reclamacions de la
ciutadania, es diu que hi 
“(...) estan recollits dos dels aspectes sobre els
quals des de fa temps aquesta Sindicatura re-
clama l’atenció de l’Ajuntament de Barcelo-
na. Un és la necessitat que els procediments
sancionadors, pel que fa a la fase de notifica-
ció, siguin curosos en el respecte dels drets
dels ciutadans destinataris de la sanció”. 

Aproximadament una quarta part de les
queixes que es reben a la Sindicatura de
Greuges de Barcelona en matèria de discipli-
na viària són per desconeixement previ de la
denúncia, de la posterior sanció o d’ambdós
fets conjuntament.

El procediment sancionador pot ocasionar
perplexitat i malfiança en la ciutadania. El
ciutadà o ciutadana es pot veure sorprès per
l’existència d’una denúncia en fase avançada
de tramitació per uns fets dels quals no ha tin-
gut coneixement previ o pot veure embargat,
del seu compte bancari, l’import corresponent
a la sanció imposada, malgrat que en les fases
anteriors del procediment l’Administració
municipal no l’hagi pogut localitzar. 

A l’Administració li correspon localitzar la
persona denunciada i fer-li saber les diferents
circumstàncies, però aquest esforç de localit-
zació no és il·limitat. La Llei estableix quins
són els procediments a seguir per tal de noti-
ficar a la persona denunciada els fets que se li
imputen, però, si no ho aconsegueix, l’Admi-
nistració municipal ha de poder continuar les
actuacions per tal de finalitzar el procediment,
incloent-hi el cobrament de la sanció, si escau.



Cal deixar clar que l’Administració pot san-
cionar i embargar sense haver-se aconseguit
l’audiència real de la persona denunciada; al-
trament, significaria que les conductes infrac-
tores restarien impunes. En múltiples oca-
sions la Sindicatura ha hagut d’informar i
assessorar en dret el ciutadà o ciutadana de
quin és el procediment legalment establert,
de quines són també les seves obligacions en
relació amb l’adreça de notificacions, i de
quines són les possibilitats de recurs quan un
procediment entra en via executiva; aquest
assessorament jurídic, tot i apaivagar senti-
ments de greuge, deixa sempre el regust d’in-
defensió. Per tant, aquesta potestat de l’Ad-
ministració l’obliga a ser especialment
rigorosa no només en el respecte a la llei, si-
nó també en l’aplicació de criteris del que es
considera sentit comú i pràctiques suficients
i proporcionades de localització de la perso-
na infractora. En cas contrari, es conculcaria
el dret de defensa dels ciutadans i ciutadanes,
i no s’aplicarien suficientment els principis
de bona Administració.

La síndica va obrir una actuació
d’ofici per estudiar els protocols
municipals emprats en 
el procediment sancionador 
en matèria de trànsit

És per tot això que la síndica de greuges de
Barcelona ha decidit iniciar una actuació d’o-
fici per tal de conèixer els criteris, els proto-
cols, les dificultats i els requisits emprats en
el procediment sancionador en matèria de
trànsit, instruïts per l’organisme municipal
responsable, l’Institut Municipal d’Hisenda,
especialment en allò que fa referència als pro-
cediments de notificació de la denúncia, de
la sanció i de l’embargament de l’import de
la multa més recàrrecs, per tal de proposar, si
escau, mesures de correcció i millora. 

Amb aquesta iniciativa, la síndica de greuges
de Barcelona compleix amb el mandat de su-
pervisió de l’actuació l’Ajuntament que li ha
estat conferit pel Consell Municipal per pro-
tegir els ciutadans i ciutadanes de les possibles
actuacions indegudes municipals i, al mateix
temps, assegurar que l’Administració munici-
pal persegueixi de forma adequada les infrac-
cions en matèria de disciplina viària, sense que
la millor garantia i respecte dels drets de la
ciutadania provoqui la impunitat de les con-
ductes infractores o l’empara d’aquelles que
burlin el compliment de la norma.

D’altra banda, amb aquesta actuació d’ofici,
s’ha pretès fer una aportació pedagògica di-
rigida a la ciutadania en general sobre quin
és el sentit del procediment i de les actua-
cions administratives que la Llei preveu per
a la persecució i prevenció de les conductes
que no respecten les normes en matèria de
disciplina viària, ja siguin incomplertes per
les persones que condueixen un vehicle o per
les que van a peu. Dirigida també l’actuació
d’ofici a l’Ajuntament, es pretén oferir, a qui
ocupa un càrrec de responsabilitat política o
tècnica i al personal de l’Administració en ge-
neral, una eina de reflexió i debat que facili-
ti i fomenti una millora en els procediments
per tal d’oferir un millor servei a la ciutada-
nia i a la gestió dels interessos generals.

El resultat de l’actuació d’ofici ha quedat plas-
mat en un informe del qual a continuació s’o-
fereix un resum. Es pot consultar el text com-
plet accedint a la pàgina web de la síndica de
greuges (www.sindicade greu ges.cat); és una
lectura recomanada per poder tenir una com-
prensió integral de la qüestió plantejada. 

L’informe s’inicia emmarcant l’acció notifi-
cadora de les denúncies en matèries de tràn-
sit i disciplina viària, així com les que es pro-
dueixen en el procediment de cobrament per
la via de constrenyiment en el dret a la cir-
culació i desplaçament en l’espai públic, la
funció de regulació i control de l’ús de l’es-
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pai públic atribuït als poders públics, que in-
clou la funció de policia i sancionadora i el
sentit dels procediments administratius com
a garantia dels drets dels ciutadans i ciutada-
nes de defensa i a ser tinguts en compte, i a
una actuació de les administracions públiques
on no hi hagi lloc a l’arbitrarietat.

Cal tenir en compte que els procediments
sancionadors derivats de denúncies per pos-
sibles infraccions a l’ordenament viari i els de
cobrament forçós en cas necessari, sempre co-
mencen per iniciativa de la corresponent Ad-
ministració pública, i en els quals, normal-
ment, la persona interessada no ha facilitat
les dades del domicili ordinari on rebre les
comunicacions. És a dir, l’Administració pú-
blica ha de fer el que calgui per tal de loca-
litzar personalment el destinatari o destina-
tària de les comunicacions i notificacions, i
fer-li saber l’estat en què es troben les actua-
cions en contra seva. Per fer-ho possible, dis-
posa dels registres de la Direcció General de
Trànsit i, en qualsevol cas, de tots aquells al-
tres en els quals pugui figurar el domicili
més idoni de la persona destinatària. Aques-
ta tasca no sempre és senzilla tenint en comp-
te la mobilitat de les persones, l’actualització
de les dades, la complexitat del procediment,
l’exigència legal de notificació en persona, el
volum d’actuacions i la possible reticència a
sotmetre’s a procediments disciplinaris amb
el resultat de sanció econòmica.

D’altra banda, fer saber a les persones inte-
ressades les actuacions en marxa és de vital
importància per tal de respectar i fer efectiu
el dret d’audiència i perquè la notificació de
determinats actes de les administracions és
condició necessària per a la seva eficàcia.

En aquesta tasca de localització per notificació
es on acostumen a concentrar-se les queixes i
les perplexitats dels ciutadans i ciutadanes, ja
que no resulta fàcil entendre el perquè de de-
terminades actuacions, sobretot quan la Llei
preveu la ficció de notificació quan els intents

de localització personal han resultat frustrats.
Si no fos així, l’actuació disciplinària restaria
aturada i les infraccions impunes.

De què es queixen els ciutadans i
ciutadanes? 

En essència, les persones que presenten una
queixa manifesten que no han tingut cap no-
tícia sobre els fets fins que no han estat san-
cionades o fins que no s’ha produït l’embar-
gament del seu compte bancari.

La conseqüència immediata d’aquest desco-
neixement previ de l’existència d’un procés
sancionador comporta que el ciutadà o ciuta-
dana no haurà pogut acollir-se al pagament
voluntari del 50 % de la sanció dins dels vint
dies següents a la notificació de la denúncia.

Transcorregut el termini per efectuar el pa-
gament voluntari, i si la sanció esdevé ferma,
l’import a pagar es veurà incrementat en un
20 % en concepte de recàrrec o penalització,
més els interessos que es generin. Tampoc no
haurà pogut presentar al·legacions en la seva
defensa i només li restarà la presentació d’un
recurs extraordinari de revisió en el termini
d’un mes i per les causes concretes recollides
en l’article 118.1 de la Llei 30/1992, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. 

Diferents ciutadans i ciutadanes
s’han adreçat a la defensora 
perquè es van assabentar que tenien
una sanció de trànsit quan 
van rebre l’ordre d’embargament 

Pot ser que la persona denunciada conegui la
infracció i la sanció quan s’inicia el procedi-
ment de cobrament forçós. En aquest mo-
ment, només podrà al·legar en la seva defen-
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sa els motius previstos en l’article 167.3 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària. Cap d’aquests motius té res a veu-
re amb la infracció comesa ni, per tant, amb
les circumstàncies dels fets denunciats.

El cas més extrem, i sobre el qual també es re-
ben queixes, és quan la persona denunciada
s’assabenta dels fets perquè la seva entitat ban-
cària li comunica la retenció de l’import endeu-
tat o la posterior transferència, seguint les ins-
truccions de l’Institut Municipal d’Hisenda.
En aquest cas, els ciutadans i ciutadanes tam-
bé acostumen a expressar la seva perplexitat pel
fet que no se’ls ha pogut localitzar per notifi-
car-los la denúncia o la sanció, però en canvi sí
que ha estat possible localitzar el seu compte
bancari per fer l’embargament.

Temes que abasta l’informe sobre
l’actuació d’ofici

L’informe descriu quins són els procediments
previstos en l’ordenament jurídic i les dife-
rents formes d’actuar enfront de les diferents
hipòtesis que poden presentar-se en l’actua-
ció notificadora i en concreten aspectes com
els domicilis possibles i horaris per fer les no-
tificacions.

A continuació es descriuen i s’analitzen algu-
nes de les peculiaritats utilitzades pel l’Ins-
titut Municipal d’Hisenda per a la determi-
nació del domicili idoni de notificació i
d’altres contingudes en el seu plec de pres-
cripcions tècniques per a la contractació del
servei de notificacions, com per exemple el
fet d’haver de deixar a la bústia el document
a notificar si en el segon intent no es localit-
za personalment la persona destinatària, sen-
se perjudici d’haver de publicar la notificació
en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit
(TESTRA).

L’informe també reflexiona sobre la mútua
col·laboració i l’intercanvi de dades exigibles

i desitjables entre les diferents administra-
cions per tal d’auxiliar-se en la localització
dels domicilis més idonis per fer les notifica-
cions, amb el respecte degut a la normativa
en matèria de protecció de dades.

Es tracta també la qüestió de l’ús de les bús-
ties comunitàries. Hi ha qui manifesta en la
seva queixa la seva estranyesa pel que fet que
l’Administració no hagi dipositat a la bústia
comunitària el preceptiu avís d’arribada del
document o, si escau, el document mateix. El
fet és que l’Ajuntament de Barcelona no per-
met a les persones que notifiquen l’ús de les
bústies comunitàries per raons de protecció
de les dades de caràcter personal, protecció
que, tal com està en aquests moments la re-
gulació en aquesta matèria, es podria veure
violada per l’ús de les bústies comunitàries.
Ara per ara, l’ús d’aquestes bústies no està re-
gulat per tal de fer-ho compatible amb la
normativa de protecció de dades, si bé es re-
coneix la utilitat pràctica que tenen per als
veïns i veïnes que en disposen.

L’informe també posa èmfasi en una condició
necessària i imprescindible per al bon funcio-
nament del sistema de notificacions, com és
la presumpció de l’actuació de bona fe per
part de totes les persones que hi intervenen.

El sistema de notificacions i aquelles millo-
res que s’hi puguin afegir en garantia tant de
l’interès públic com de l’interès de les perso-
nes privades, pressuposa que les parts, l’Ad-
ministració i les persones destinatàries de les
notificacions, basen la seva actuació en el
principi de bona fe. Si aquest falla, en qual-
sevol de les dues parts, el conflicte esdevé
permanent i sense solucions satisfactòries.

El principi de bona fe no és només una vo-
luntat pia i desitjable que ha de regir l’actua-
ció en la vida privada i pública de les perso-
nes i les institucions, sinó que ha esdevingut
una construcció jurídica present en el nostre
ordenament i en la jurisprudència, tal com es



descriu en el text de l’informe de l’actuació
d’ofici.

Cal deixar constància que, en un procediment
com aquest, molt vinculat a la correcta actua-
ció de les parts, cal reconèixer que es poden
donar situacions extremes de comportaments
contraris al principi de bona fe. En el cas de
la Administració pública, conductes indegu-
des realitzades per personal públic que poden
constituir il·lícits penals, com el delicte de
prevaricació, i en el cas dels ciutadans i ciu-
tadanes, la negació fraudulenta de notifica-
cions, realment rebudes per qui nega el fet.
En aquest darrer cas, l’aportació de les pro-
ves documentals per part de l’Administració
en el marc d’un procediment realitzat amb
les degudes garanties i, en darrera instància,
com ja s’ha dit, l’apel·lació al principi de ve-
racitat dels actes constatats per les persones
que notifiquen han de fer possible la conti-
nuïtat de les actuacions administratives en
defensa de l’interès general, malgrat la nega-
tiva de la persona destinatària.

L’informe també aporta dades concretes sobre
l’actuació i el volum de l’acció notificadora que
realitza l’Institut Municipal d’Hisenda i el
control de qualitat que aplica en l’actuació de
qui notifica, així com alguna informació sobre
el sistema emprat en altres països europeus.

Conclusions 

Segons dades facilitades per l’Institut Muni-
cipal d’Hisenda, aquest organisme lliura a les
empreses encarregades de notificar una mit-
jana aproximada de 50.000 notificacions set-
manals. Durant tot l’any 2011 es van gestio-
nar 2.075.000 notificacions, i de gener a
maig del 2012 s’han lliurat 901.875 notifi-
cacions, la qual cosa representa un elevat vo-
lum d’activitat notificadora de complexa ges-
tió en un procediment que, per la seva pròpia
idiosincràsia, tal com s’ha explicat en aquest
treball, és també molt complex.

Tenint en compte el nombre de queixes re-
budes en aquesta institució de la Sindicatu-
ra de Greuges de l’Ajuntament de Barcelona
per irregularitats o defectes en el procedi-
ment de notificació, i comprovada la reacció
municipal quan detecta errors en el procedi-
ment o en la captació del domicili de notifi-
cació o pràctiques indegudes, les respostes
donades per l’Institut Municipal d’Hisenda
a les demandes d’informació o consideracions
fetes en les seves decisions sobre el procés de
notificació i el resultat dels controls de qua-
litat fets, la síndica manifesta que l’activitat
notificadora, de la qual és responsable l’orga-
nisme Institut Municipal d’Hisenda, es pot
considerar prou eficient, ajustada a la norma-
tiva en matèria de notificacions administra-
tives i al que es consideren bones pràctiques
administratives, estiguin explícitament reco-
llides o no en les normes legals, dins d’un
conjunt d’actuacions que evidentment poden
ser susceptibles de control i millora contínua. 

L’actuació de l’Institut Municipal
d’Hisenda en matèria de
notificacions de sancions de transit
no afecta de forma negativa general
els drets de la ciutadania 

No es pot afirmar que l’actuació de l’Institut
Municipal d’Hisenda, en aquesta matèria,
afecti de forma negativa general els drets dels
ciutadans i ciutadanes més enllà de l’existèn-
cia d’errors materials o disfuncions en un
nombre acceptable, atès el volum de notifi-
cacions gestionades i les dificultats pròpies
per a la localització per fer la notificació de
persones concretes quan, inicialment, es per-
segueix fer-la mitjançant el lliurament en mà.

No obstant això, es considera oportú fer les
consideracions o recomanacions següents:
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1. Dirigides a l’Institut Municipal
d’Hisenda:

• En el cas de les persones físiques, el segon
intent de notificació es realitza a la tarda si el
primer s’ha fet al matí, però s’ha comprovat
que normalment es fa a primera hora de la tar-
da, tot i que l’horari fixat en el Plec de condi-
cions arriba fins a les 21 hores. Tenint en
compte aquest fet i la realitat dels horaris de
la vida laboral i familiar d’una gran part de la
ciutadania, es recomana que es faci el segon in-
tent de notificació al capvespre, fent ús de l’ho-
rari complet que ja es preveu en el Plec de
prescripcions tècniques que regeix la contrac -
tació del servei de lliurament de notificacions.

• Igualment, cal intensificar el sistema d’inter-
canvi de dades entre administracions públiques
i dins del mateix Ajuntament, en el marc de la
normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, per tal de localitzar l’adreça
idònia de notificació, malgrat les indicacions
quant a l’ordre d’actuació que preveu la Llei de
seguretat viària. En aquest sentit, es recomana
incorporar, en el tràmit de nou empadrona-
ment o modificació d’aquest, l’autorització del
ciutadà o ciutadana per comunicar, si escau, a
la Direcció General de Trànsit la nova adreça o
l’advertiment que l’Ajuntament pot fer-ne ús
amb aquesta finalitat i també amb motiu de la
domiciliació del pagament de l’impost de ve-
hicles de tracció mecànica.

• Difondre i fomentar en la ciutadania el ser-
vei de les carpetes dels ciutadans i ciutadanes
i de professionals que l’Institut Municipal
d’Hisenda ofereix a la seva pàgina web, així
com l’assignació de l’adreça electrònica viària
recollida en l’article 59 bis de la Llei de segu-
retat viària per tal de fer les notificacions de-
rivades dels procediments administratius en
matèria de disciplina viària i cobrament de
sancions.

• En el cas de segon intent de notificació fa-
llit per no-localització física de la persona

destinatària o representant i només en el cas
que l’adreça sigui la correcta, es proposa l’en-
viament de la notificació mitjançant el cor-
reu ordinari, simultàniament a la seva publi-
cació en el TESTRA.

2. Recomanacions de caràcter general fora
de l’àmbit competencial de l’Institut Mu-
nicipal d’Hisenda:
• Regular l’ús de les bústies comunitàries pre-
vistes en l’article 24 de la Llei 43/2010, de 30
de desembre, del servei postal universal.
• Estudiar la possibilitat d’acceptar i regular
la notificació per comunicació telefònica de
forma anàloga o adaptada a aquella que ja és
acceptada en la contractació i el proveïment
de béns i serveis. 

La síndica de greuges de Barcelona trasllada-
rà aquestes darreres recomanacions al Defen-
sor del Pueblo.

B. Gestió dels serveis públics 

En aquest apartat s’inclouen les interven-
cions de la síndica de greuges de Barcelona
relacionades amb diferents aspectes de la
contractació administrativa. Les persones que
van presentar una queixa manifestaven el se-
güent: la impossibilitat d’accedir a determi-
nada informació que formava part d’un ex-
pedient administratiu de contractació, la
disconformitat amb les condicions laborals
del personal de suport educatiu de les esco-
les bressol municipals, l’elevat cost de deter-
minats productes que ofereixen els serveis fu-
neraris de Barcelona o l’incompliment, per
part d’una empresa adjudicatària d’un servei
públic, de determinades condicions establer-
tes en el plec de condicions i que posen en
risc l’habilitació per executar el contracte ad-
ministratiu.

També s’han rebut queixes relacionades amb
les condicions laborals del personal que pres-
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ta serveis públics gestionats externament,
com és el cas del personal de suport educatiu
de les escoles bressol municipals.

La síndica ha tramitat, 
al llarg del 2012, algunes queixes
per les condicions laborals del 
personal que presta serveis públics
gestionats externament

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat garanteix el principi de
transparència de l’activitat administrativa, i
disposa l’obligació de transparència, publicitat

i no-discriminació de l’acció dels poders mu-
nicipals aplicada a la conclusió dels contractes
municipals a partir de l’aplicació d’una gestió
rigorosa de la despesa municipal.

En aquest sentit, l’article 103 de la Consti-
tució espanyola estableix que l’Administra-
ció pública ha de servir els interessos gene-
rals amb objectivitat i plena submissió a la
llei. Pel que fa a la contractació administra-
tiva, es tracta d’una àrea exhaustivament re-
gulada a través del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, i que estableix procediments
molt estrictes per tal d’assegurar les majors
garanties d’objectivitat i transparència en les
adjudicacions. 

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 200/2012. ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ QUE FORMA PART
D’UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

El ciutadà manifestava haver participat com a licitador d’un contracte promogut per una
empresa pública municipal. Els anys anteriors havia estat l’adjudicatari d’aquell servei
però, en aquest cas, el concurs es va adjudicar a una UTE que també hi va concórrer.
Com a coneixedor del món professional de què era objecte el contracte, qüestionava la
solvència tècnica i professional mínima exigida per al tipus de contracte, i demanava te-
nir accés a la documentació que acreditava que el contractista estava en possessió de les
condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional o tècnica que eren
determinades per l’òrgan de contractació. L’empresa municipal va respondre la sol·lici-
tud de la síndica i va argumentar que se li havia denegat la petició perquè es tractava de
documentació subjecta al dret de la confidencialitat i també apel·lava al fet que la sol-
vència havia quedat palesa en la implantació del servei, que s’havia fet sense cap proble-
ma i que havia representat una millora.

La síndica va considerar que l’actuació del servei municipal havia estat insuficient, ja que
no s’havia permès al licitador exclòs tenir accés als documents que objectivament certi-
fiquen la solvència de l’empresa adjudicatària del servei, i tampoc no s’havia acreditat
que aquesta documentació estigués subjecta al dret de confidencialitat, ja que aquest
dret únicament es pot exigir respecte d’aquells extrems que hagin estat expressament
indicats pel licitador. A més, aquest caràcter de confidencialitat afecta, en particulars,
els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes. També va con-
siderar que la solvència ha de quedar demostrada en el marc del procediment de contrac -
tació i, per tant, no suposava cap mèrit que es materialitzés en l’execució del contracte.
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Per tot això, va recomanar a l’empresa municipal que donés vista de la documentació
sol·licitada o bé acredités fefaentment que estava sotmesa al dret de confidencialitat. 

La societat municipal va fer saber a la síndica la voluntat de no atendre la recomanació
formulada per considerar que en tot moment l’actuació havia estat ajustada a dret.

EXPEDIENT NÚM. 46/2011. LA RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU.

La ciutadana manifestava que treballava per compte d’una empresa adjudicatària del servei
d’atenció telefònica de l’Ajuntament de Barcelona. Exposava que en diverses ocasions havien
comunicat deficiències en matèria de salut laboral i seguretat del personal en el servei muni-
cipal responsable de la contractació, així com el malestar per les condicions laboral a què es-
taven sotmesos, sense haver obtingut mai cap resposta de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Ajuntament va informar que no havia satisfet la petició dels treballadors i treballadores
de mantenir una reunió perquè va considerar que ho sol·licitaven a títol individual i que en
cap cas representaven tot el col·lectiu de l’empresa. En relació amb les presumptes deficièn-
cies del local on s’exercia l’activitat, va manifestar que el districte corresponent havia dut a
terme una inspecció on es van detectar deficiències que es van corregir.

En les actuacions esbrinadores de la Sindicatura es va poder comprovar que, en matèria de
salut laboral, els delegats i delegades de prevenció de l’empresa ho havien denunciat davant
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, cosa que va motivar una inspecció que va con-
cloure amb una sèrie de mesures preventives. En matèria de seguretat, els i les representants
laborals també van presentar una sol·licitud d’inspecció davant de l’Ajuntament de Barce-
lona i es va poder comprovar una sèrie d’incompliments de l’Ordenança municipal de pro-
tecció d’incendis. En la mateixa inspecció es va fer palesa la manca de llicència a nom de
l’empresa que explotava el local, i la manca de condicionament del local a la llicència que
tenia concedida, cosa que va comportar l’obertura d’un expedient i va motivar el dictat d’u-
na ordre de cessament de l’activitat. Per tot això, la síndica va estimar la queixa ja que va
considerar que s’havien produït incompliments per part de l’empresa adjudicatària del ser-
vei que afectaven l’habilitació de qui prestava els serveis per executar l’objecte del contrac -
te, i també per incompliments en matèria de riscos laborals i de plans de prevenció. En cap
cas l’òrgan de contractació havia aplicat la clàusula de responsabilitat en l’execució del con-
tracte prevista en els Plecs de condicions generals i particulars. Per tot això, va recomanar
que s’escoltessin les reclamacions del personal d’empreses prestadores de serveis públics, en-
cara que fossin a títol individual, i que es fos molt rigorós en el seguiment del compliment
dels contractes i s’exigís responsabilitats en els casos d’incompliments.

L’Ajuntament va respondre que consultaria a Recursos Humans i a Serveis Jurídics per tal
que informessin sobre la possibilitat de rebre treballadors o treballadores d’una empresa pri-
vada a títol individual, i que fossin rigorosos amb el seguiment del compliment dels con-
tractes; en aquell cas en concret, després de les explicacions de l’empresa es va decidir que
no calia prendre cap mesura contra la companyia i que n’hi havia prou amb exigir que com-
plís amb la normativa vigent.
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VALORACIÓ

Partim de la base que, tot i l’abundant nor-
mativa en matèria de contractació adminis-
trativa, hi ha una percepció social –fonamen-
tada o no– molt estesa d’una manca de
transparència i de pràctiques clientelars en
moltes administracions en aquest àmbit.
Sembla, doncs, que el marc legal no és sufi-
cient per garantir la transparència en la con-
tractació i que caldria reforçar-lo. 

En aquest sentit, es pronuncia el projecte de
Llei de la transparència, que està en tràmit,
quan diu que caldrien polítiques actives per
incrementar i reforçar la transparència amb
accions com la de reconèixer i garantir l’ac-
cés a la informació. Aquest dret d’accés a la
informació, del qual són titulars tots els ciu-
tadans i ciutadanes i que hauria d’exercir-se
sense necessitat de motivar la petició, només
s’hauria de poder veure limitat en els casos
en què així sigui necessari per la pròpia na-
turalesa de la informació o per la seva entra-
da en conflicte amb altres interessos prote-
gits. Per tal de facilitar l’exercici d’aquest
dret, el projecte de Llei estableix un procedi-
ment àgil, amb un termini breu de resposta,
i facilita el coneixement per part del ciutadà
o ciutadana de l’òrgan davant del qual ha de
presentar la seva petició.

Aquesta Llei, de fet, intensifica el marc legal
actual, que disposa, com a principi general,
que totes les persones tenen dret a accedir als
documents que formen part de procediments
administratius closos. Aquest principi està
previst en diverses disposicions normatives,
entre les quals es troba la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya,
o la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. 

Tot i el seu reconeixement legal, hi ha lleis
sectorials que estableixen limitacions al dret

d’accés basant-se en la protecció d’altres drets,
com és el cas del Reial decret legislatiu
3/2001, de 14 de novembre, del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), quan preveu el dret a la confiden-
cialitat respecte de les ofertes i sobre el seu
contingut en els aspectes que puguin veure’s
afectats per qüestions de competència o secret
de l’empresa. Precisament era aquesta la qües-
tió controvertida en l’expedient il·lustratiu.

La Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa (JCCA) es pronuncia sobre l’exten-
sió de l’article 140 del TRLCSP hi diu: “(...)
sens perjudici de les disposicions de la pre-
sent Llei, relatives a la publicitat de l’adjudi-
cació i a la informació que ha de donar-se als
candidats i als licitadors, els òrgans de con-
tractació no podran divulgar la informació fa-
cilitada pels empresaris que aquests hagin de-
signat com a confidencial; aquest caràcter
afecta, en particular, als secrets tècnics o co-
mercials i als aspectes confidencials de les
ofertes”.

La JCCA considera que s’ha de donar una in-
terpretació d’aquest articulat tenint en con-
sideració el següent:

L’adjudicació del contracte està subjecte, en
tot cas, als principis de publicitat i transpa-
rència que es manifesten, entre d’altres, en la
notificació als licitadors i licitadores dels mo-
tius que han dut a escollir una oferta i des-
cartar la resta.
El coneixement de les característiques de l’o-
ferta pot ser imprescindible a l’efecte que els
licitadors i licitadores que no haguessin re-
sultat adjudicataris puguin exercir el seu dret
a interposar recurs.
La confidencialitat únicament procedeix quan
l’empresa, en formular l’oferta, hagi expres-
sat quins extrems d’aquesta estan afectats per
l’exigència de confidencialitat.

Sobre el contingut de la motivació, la JCCA
determina que s’ha de tenir present que l’e-
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xigència de motivació de la resolució, fins i
tot en la forma més àmplia que preveu la nor-
mativa, quan ho sol·liciti qui hi tingui inte -
rès, només pot ser interpretada en el sentit
que, si alguna de les persones licitadores o
candidates desitgés conèixer en tota la seva
extensió el contingut de les proposicions,
l’òrgan de contractació està obligat a posar-
ho de manifest, cosa que comporta la possi-
bilitat de permetre examinar l’expedient i
fins i tot prendre’n notes.

Queda palès, doncs, que és fonamental l’ac-
cés a la informació com a mesura de garantia
d’una Administració transparent. Aquest ac-
cés únicament pot ser denegat de forma mo-
tivada.

L’accés a la informació 
és fonamental com a mesura 
de garantia d’una Administració
transparent i només es pot denegar 
de manera motivada

L’altre expedient il·lustratiu tenia a veure
amb la responsabilitat de l’adjudicatari d’un
contracte administratiu. En aquest cas, l’ad-
judicatari del servei va incomplir amb la
clàusula de responsabilitat en l’execució del
contracte, considerada com a falta greu, i que
feia referència a les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de ris-
cos laborals i, en especial, de les del Pla de se-
guretat i salut en les prestacions. 

En aquesta matèria, la Llei de prevenció de
riscos laborals imposa a l’empresa una sèrie
d’obligacions amb la finalitat de garantir la
seguretat i la salut en l’àmbit laboral, i reco-
neix, d’aquesta forma, el dret del treballador
o treballadora a una protecció eficaç. Aques-
ta mateixa norma determina que l’incompli-
ment per part de les empreses de les seves 

obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals donarà lloc, entre d’altres, a respon-
sabilitats administratives. L’Ajuntament no
pot exonerar l’empresa d’aquesta obligació,
exigida també en el Plec de condicions, i que
havia estat reivindicada en diverses ocasions
per representants del personal que estava
prestant el servei públic. 

C. Responsabilitat patrimonial 

La responsabilitat patrimonial derivada de
l’actuació de societats mercantils públiques i
d’empreses concessionàries de serveis públics
ha estat molt present en gran part de les
queixes sobre responsabilitat patrimonial que
els ciutadans i ciutadanes han formulat a la
Sindicatura aquest any.

També han estat motiu de queixa alguns as-
pectes formals del procediment, com la defi-
cient activitat probatòria de l’Administració,
la manca de congruència en les resolucions
administratives, les dilacions injustificades o
el paper de les asseguradores en la gestió dels
expedients. 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat, signada per l’Ajunta-
ment de Barcelona, compel·leix les autori-
tats locals a garantir l’eficàcia dels serveis pú-
blics. Ara bé, el funcionament o la inactivitat
del servei públic, en alguns casos, pot pro-
duir danys a tercers. Per aquest motiu, en la
Constitució espanyola es consagra el règim
de responsabilitat patrimonial objectiva de
l’Administració per al funcionament dels
serveis públics. Disposa l’article 106.2 que
tothom, en el termes establerts per la Llei,
té dret a rebre una indemnització per tota 
lesió que pateixi en qualsevol dels seus béns
i drets, llevat dels casos de força major, sem-
pre que la lesió sigui conseqüència del fun-
cionament dels serveis públics. Aquesta pre-
visió constitucional es troba desenvolupada
en els articles 139 i següents de la Llei
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30/1992, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, que és d’aplicació a totes les ad-
ministracions públiques. Finalment, el Reial
decret 429/1993, pel qual s’aprova el Regla-

ment dels procediments de les administra-
cions públiques en matèria de responsabili-
tat, estableix els procediments que perme-
ten fer efectiva la responsabilitat de les
administracions.

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 670/2011. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE SOCIETATS
MERCANTILS PÚBLIQUES.

El ciutadà manifestava que un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
havia col·lidit contra la furgoneta de la seva empresa. Relatava que, tot i la presència de
testimonis i la intervenció de la Guàrdia Urbana, la companyia asseguradora de TMB
no se’n feia càrrec ja que l’autobús havia fugit i no va tenir temps de prendre nota de la
seva numeració. Únicament li constava que es dirigia a les cotxeres, d’acord amb la in-
formació que apareixia en el seu rètol lluminós. 

L’empresa municipal va explicar que totes les queixes que s’havien rebut es van unificar
en un expedient de queixa, però com que no disposaven de les dades relatives a l’auto-
bús, i com que consideraven que es podien dirigir a qualsevol de les diverses cotxeres de
la ciutat, havien tramès la queixa a tres d’aquestes perquè s’investigués sobre la incidèn-
cia d’algun dels seus vehicles. En comprovar que no hi havia registrat cap comunicat
d’accident, es va donar una resposta al ciutadà en el sentit que no hi havia constància del
presumpte accident i li van manifestar que enviarien l’expedient a la seva asseguradora
per tal que avalués el cas.

La síndica va considerar que amb un expedient de queixa no es podia dilucidar sobre l’e-
xistència o no de responsabilitat de TMB i que s’estava privant al particular de les ga-
ranties que oferia un procediment. Per aquest motiu, va recomanar a l’empresa que ins-
truís un procediment de responsabilitat patrimonial amb garanties.

TMB va respondre a la Sindicatura que no podia instruir el procediment perquè es trac-
tava d’una societat anònima que, com a tal, actuava amb subjecció a les normes del dret
mercantil i exercia la seva activitat en règim d’empresa privada.

EXPEDIENT NÚM. 316/2012. CONCURRÈNCIA DE CULPES.

La promotora de la queixa manifestava que va patir una caiguda al Portal de l’Àngel oca-
sionada pel mal estat del paviment. Arran de la caiguda va ser traslladada amb ambu-
lància a un centre hospitalari i se li van diagnosticar lesions. L’Ajuntament va resoldre
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial en consideració a les manifesta-
cions de la companyia asseguradora, que considerava que, tot i el mal estat del paviment,
hi havia suficient zona de pas per a vianants en bones condicions. Amb posterioritat als
fets, la brigada de manteniment del Districte havia executat operacions de reparació del
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VALORACIÓ

Quan la Administració pública, amb la seva
acció o omissió, ocasiona un greuge a algú
que no estigui obligat a suportar-lo, ha de re-
alitzar un procediment reglat per rescabalar-
lo. Aquesta obligació també s’estén a les en-
titats de dret públic que siguin dependents
o estiguin vinculades a l’Administració, d’a-
cord amb la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú. Per tal que ai-
xò sigui factible és necessari que aquestes en-
titats ho prevegin en les seves normes de
creació, d’acord amb el que disposa l’article
3.1 del Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de res-
ponsabilitat.

Si el dany a un ciutadà o ciutadana
l’ha ocasionat una societat mercantil
pública, aquesta ha de respondre
directament sobre l’existència 
o no de responsabilitat

Però si la que ocasiona el dany o perjudici és
una societat mercantil pública, com és el cas
de Transports Metropolitans de Barcelona o
de BIMSA, és aquesta la que ha de respondre
directament sobre l’existència o no de respon-

sabilitat, i, en cas de controvèrsia, hauran de
resoldre els tribunals civils. Així doncs, tot i
tractar-se de societats de capital íntegrament
públic, no es regeixen pel dret administratiu.
És aquest el supòsit que han plantejat diver-
sos ciutadans i ciutadanes en aquesta institu-
ció quan han vist desatesa o desestimada la
seva reclamació a una societat anònima que
presta un servei públic, sense que la tramita-
ció hagués estat investida de les garanties
procedimentals atribuïdes a l’Administració
i sense la possibilitat de poder recórrer la de-
cisió si no és davant de la jurisdicció civil.

No es tracta d’una qüestió pacífica, ja que
una part de la doctrina entén que l’exigèn-
cia de responsabilitat en les societats anòni-
mes públiques s’ha d’ajustar a l’ordenament
propi dels serveis públics que gestiona, és a
dir, responsabilitat objectiva. Mentre que
un altre sector doctrinal sosté el ple sotme-
timent al dret privat i, consegüentment, al
règim de culpa previst en el Codi civil, i per
tant nega la responsabilitat de l’Adminis-
tració que les ha creat. També la jurispru-
dència ha admès que l’Administració ma-
triu pugui ser responsable, directament o
subsidiàriament, pels danys ocasionats a ter-
cers pels seus ens instrumentals.

En tot cas, la Sindicatura entén que l’exigèn-
cia de responsabilitat no ha de quedar desvir-
tuada pel fet que, en lloc de ser el mateix
Ajuntament el que de forma directa presta el

paviment, però no podien facilitar dades exactes del seu estat abans de la reparació. Tot
i això, la ciutadana havia aportat fotografies del dia de l’accident i va presentar un recurs
d’alçada contra la decisió municipal. La síndica va estimar la queixa ja que va conside-
rar que la resolució administrativa fonamentalment s’havia basat en l’informe de la com-
panyia asseguradora i va recomanar al Districte que en la resolució del recurs d’alçada es
valorés l’informe del departament tècnic per poder arribar a una resolució ajustada a dret. 

El Districte va manifestar la seva intenció de tornar a valorar les circumstàncies tècniques,
així com les exposades per la interessada, i mantenir informada la Sindicatura sobre la pro-
posta de resolució que es produís. Complint amb el seu compromís, va fer arribar a la Sin-
dicatura una còpia del dictamen pel qual es reconeixia una concurrència de culpes.
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servei, ho faci una societat anònima pública,
constituïda amb la finalitat exclusiva de pres-
tar el servei públic. Aquesta institució con-
sidera que el ciutadà o ciutadana que es rela-
ciona amb l’Administració i pateix un dany
no pot veure desatesa la seva petició indem-
nitzadora perquè el dany hagi estat ocasionat
per una societat pública. Ha de quedar ga-
rantit que, si és la societat pública la que ha
de pronunciar-se sobre l’existència o no de
responsabilitat, el procediment que ha de se-
guir per arribar a la conclusió final ha d’estar
regit per les garanties d’imparcialitat i objec-
tivitat. No pel fet d’estar subjecte al dret pri-
vat ha de quedar exempt d’un procediment,
tal com afirma Transports Metropolitans de
Barcelona, que gestiona les sol·licituds de res-
ponsabilitat com si és tractés d’una queixa
del servei. S’ha de garantir que el procedi-
ment emprat contingui una investigació ade-
quada, un tràmit d’audiència a la persona
perjudicada, una activitat probatòria suficient
o uns terminis per instar la via jurisdiccional
competent.

Caldria modificar els estatuts de les societats
per tal que incorporessin el protocol d’actua-
ció que cal aplicar per resoldre les reclama-
cions per danys i perjudicis amb garanties su-
ficients. 

Una altra qüestió és quan la responsabilitat es
planteja vers empreses adjudicatàries d’un ser-

vei o d’una obra pública. Aquesta situació
també ha estat exposada per ciutadans i ciu-
tadanes que han patit danys a causa de l’ac-
tuació d’empreses concessionàries d’obres. En
aquest sentit, l’article 214 del Reial decret le-
gislatiu 3/2011, del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, disposa que és
obligació del o la contractista indemnitzar
tots els danys i perjudicis que ocasionin a ter-
cers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte. Per tal de
donar compliment a aquesta disposició, els
plecs de condicions contractuals estableixen
l’obligació de l’empresa adjudicatària d’acre-
ditar la contractació d’una pòlissa d’assegu-
rança de responsabilitat civil per cobrir even-
tuals danys ocasionats a tercers i atribuïbles
al o la contractista. 

El resultat final quant a la tramitació de les
reclamacions de responsabilitat patrimonial
per part de les empreses concessionàries és si-
milar a l’analitzat en relació amb les societats
municipals, és a dir, un procés desproveït de
garanties per a la persona que presumptament
ha patit el dany. 

Aquesta Sindicatura és del parer que l’Ajun-
tament hauria de tutelar el procediment amb
la finalitat de garantir que els pronunciaments
sobre l’existència o no de responsabilitat s’han
realitzat de forma imparcial i objectiva, i no
han generat indefensió.
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L’activitat econòmica municipal està presidi-
da per l’article 31 de la Constitució:
Tothom contribuirà al sosteniment de les
despeses públiques d’acord amb la seva capa-
citat econòmica mitjançant un sistema tri-
butari just inspirat en els principis d’igual-
tat i progressivitat que, en cap cas, tindrà
abast confiscatori.
La despesa pública realitzarà una assignació
equitativa dels recursos públics i la progra-
mació i l’execució respondran als criteris d’e-
ficiència i economia. 
Només es podran establir prestacions perso-
nals o patrimonials de caràcter públic d’acord
amb la llei. 

En la secció d’activitat econòmica, la síndi-
ca ha rebut, durant l’any 2012, 86 queixes.

A. Llicències d’activitat econòmica

Les queixes que s’han traslladat a la Sindica-
tura aquest any han estat molt diverses. Tot
i això, destaquen les formulades en relació
amb l’activitat encoberta de meublés en habi-
tatges o en locals amb una activitat declara-
da diferent. Totes elles coincidien en el ter-
ritori on s’exercia: Ciutat Vella.

També han estat extenses les queixes sobre
l’autorització de vetlladors, que posaven de
manifest una certa arbitrarietat de l’Ajunta-
ment en la seva concessió i la manca d’aplica-
ció d’uns criteris uniformes en tota la ciutat,
cosa que genera greuges entre les empreses. 

D’altres queixes han estat relacionades amb
les molèsties que ocasionen determinades ac-
tivitats al veïnat i la ineficàcia de l’actuació
administrativa quan han demanat que els

3.3. Activitat econòmica i hisenda municipal 

A. Llicències d’activitat econòmica
B. Tributs



125

empari, o la disconformitat d’un grup de ve-
ïns i veïnes, constituïts en plataforma, que
volen impedir que s’autoritzi una activitat de
parc de neteja als baixos del seu immoble. 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat garanteix el dret dels
ciutadans i ciutadanes a un desenvolupament
urbanístic ordenat que garanteixi una relació
harmoniosa entre l’hàbitat, els serveis pú-
blics, els equipaments, els espais verds i les
estructures destinades als usos col·lectius.

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modifica-
ció del Text refós de la Llei d’urbanisme, pre-
veu els plans d’usos com a instruments urba-

nístics. També la Carta Municipal de Barce-
lona, en l’article 67, disposa que els plans es-
pecials d’usos tenen com a objectiu ordenar
la incidència i els efectes urbanístics, me-
diambientals i sobre el patrimoni urbà que
les activitats produeixen en el territori, mit-
jançant la regulació de la seva intensitat i les
condicions físiques del seu desenvolupament
en funció de les distàncies, el tipus de via ur-
bana i les circumstàncies anàlogues.

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa d’espectacles públics i activi-
tats recreatives, preveu l’existència de locals
per a l’exercici de la prostitució com a activi-
tat reglada en locals de concurrència pública.

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 281/2012. PRECINTAMENT D’ACTIVITAT.

La ciutadana va manifestar que tenia un local llogat, on exercia una activitat de perru-
queria. Es tractava d’un local que disposava d’una planta baixa i d’un altell utilitzat com
a habitatge familiar. La Guàrdia Urbana havia realitzat una inspecció al local i havia ai-
xecat acta on es feia constar que s’estava exercint una activitat que no s’ajustava a la lli-
cència, atès que s’estaven llogant habitacions per a l’exercici de la prostitució. La pro-
motora de la queixa desmentia aquest extrem i defensava que el local exclusivament
s’estava utilitzant com a perruqueria i com a habitatge familiar.

Després de realitzar un seguiment, es van poder constatar els fets denunciats per la Guàr -
dia Urbana. Arran d’això es va tramitar el corresponent expedient administratiu, que va
finalitzar amb el precintament del local.

La síndica va considerar que els expedients administratius estaven fonamentats i trami-
tats de forma correcta. Tot i això, va recomanar al Districte de Ciutat Vella que s’estu-
diessin alternatives a la normativa actual per garantir els drets de seguretat i salubritat
en l’exercici de la prostitució. 

EXPEDIENT NÚM. 1014/2011. CRITERIS PER ATORGAR LLICÈNCIES DE VETLLADORS.

La promotora de la queixa manifestava que regentava un restaurant a la Rambla de Ca-
talunya de Barcelona. Denunciava que l’espai situat davant de l’establiment estava ocu-
pat per la terrassa que corresponia a un altre restaurant situat a l’immoble adjacent, i
que la ubicació d’aquella terrassa vulnerava el Pla regulador dels vetlladors a l’Eixam-
ple. Així ho havia fet saber al Districte, alhora que sol·licitava que li fos concedida la lli-



VALORACIÓ

En el context econòmic actual, l’activitat co-
mercial és un element bàsic per a l’estructu-
ra econòmica i té una gran incidència en la
creació d’empreses i de llocs de treball, alho-
ra que actua com a dinamitzadora de les eco-
nomies locals. L’activitat comercial, així, té
un paper bàsic en el desenvolupament econò-
mic i en l’estructuració territorial, urbana i
de població de la ciutat.

Les normes vigents preveuen
instruments eficaços per ordenar 
els usos del territori a través dels
plans especials urbanístics

Les normes urbanístiques vigents preveuen
instruments eficaços per ordenar els usos del

territori a través dels plans especials urbanís-
tics. Aquests serveixen com a instruments de
planejament urbanístic previs a l’obtenció
d’una llicència i dirigits a valorar la incidèn-
cia que una determinada activitat pot tenir
sobre l’espai públic. 

L’Ajuntament de Barcelona, com a Admi-
nistració competent en matèria de planeja-
ment, ha d’efectuar una apreciació de tots
aquells aspectes de l’activitat a implantar i
si tenen o no una incidència i repercussió en
el seu entorn. En aquest sentit, la Carta Mu-
nicipal de Barcelona ja preveu els plans es-
pecials d’usos i el seu objectiu d’ordenar la
incidència i els efectes urbanístics, mediam-
bientals, i obre el patrimoni urbà que les ac-
tivitats produeixen en el territori. El dis -
seny d’aquest instrument urbanístic ha
d’ordenar la realitat del territori sobre el
qual es dissenya, i ha de tenir en considera-
ció els usos autoritzables.

cència de vetllador per a la seva activitat. Relatava que els tècnics municipals l’havien
aconsellat que no tramités la petició perquè l’altre restaurant gaudia d’un privilegi per
ocupar l’espai referit, i que seria una pèrdua de temps. 

El Districte va informar la síndica que, d’acord amb la normativa municipal d’aplicació, les
terrasses s’havien d’instal·lar davant de la façana del propi establiment, a excepció d’aquells
indrets que tinguessin un tractament individualitzat, com és el cas de la Rambla de Cata-
lunya. En la valoració de la consideració es tractava de conjugar el poc espai disponible amb
la gran demanda d’ús. Manifestava també que el local no disposava d’autorització i que en
el moment d’obtenir-la podria optar a demanar la llicència oportuna. En aquell moment es
consensuaria una solució que tingués en consideració la ubicació més propera al local.

Després de demanar una ampliació de la informació rebuda, el Districte va posar de ma-
nifest que no hi havia cap impediment legal per concedir la llicència de vetllador al lo-
cal que ja la tenia concedida i que, en el cas d’haver-hi un conflicte d’interessos, quan hi
ha més d’una sol·licitud per utilitzar el mateix espai, d’entrada és la normativa qui di-
rimeix quin permís es pot atorgar i quin no. En el cas que no sigui suficient, si no hi ha
acord d’utilització de l’espai entre les parts afectades, és la mateixa Administració qui
decideix l’espai que ha d’ocupar cada vetllador amb un criteri d’igualtat. 

La síndica va considerar que el Districte no havia gestionat d’una manera correcta i rao-
nada l’assignació i l’autorització de l’ús comú especial de la via pública per a la instal·la-
ció de terrasses i vetlladors.
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En matèria de prostitució, la consideració ale-
gal d’aquesta activitat pot portar a extrems
que van des de la seva permissibilitat, la pu-
blicitat en els mitjans de comunicació i l’or-
denació normativa, fins a la seva total prohi-
bició en un determinat territori. És l’exemple
de Barcelona, on la normativa autonòmica re-
cull la prostitució com una activitat reglada
ja que la reconeix en la normativa que regu-
la els locals de pública concurrència. També
preveu l’activitat l’Ordenança municipal
d’activitats i establiments de concurrència
pública, que estableix les condicions d’em-
plaçament i altres requisits, i disposa que els
plans d’usos dels districtes adoptin les previ-
sions i prescripcions addicionals per a la lo-
calització més idònia d’aquests establiments. 

En aquest punt, sorprèn que, en compliment
d’aquest mandat, el Pla especial d’establi-
ments de concurrència pública, hoteleria i al-
tres serveis del Districte de Ciutat Vella, dis-
tricte on hi ha un tipus de prostitució molt
arrelada, no admeti, en cap de les onze zones
territorials en què es divideix, establiments
dedicats a l’activitat de meublé ni els locals on
s’exerceix la prostitució. No succeeix el ma-
teix en els plans d’ordenació aprovats per al-
tres districtes de la ciutat.

La prohibició, lluny d’ordenar la realitat del
territori, comporta que les negociacions en-
tre treballadores sexuals i clients es duguin a
terme al carrer, amb les molèsties que se’n de-
riven, i que la prestació es realitzi en locals i
habitatges que actuen d’una manera encober-
ta com a meublé.

Respecte d’altres qüestions, pel que fa a la con-
cessió de llicències d’ús comú especial de les
vies i els espais públics de Barcelona, la nor-
mativa municipal, en relació amb les autorit-
zacions i condicions dels vetlladors, és diversa
i mancada de criteris que permetin una pràc-
tica única en tot el territori de la ciutat. 

En el cas que va plantejar la ciutadana, aques-
ta dispersió normativa li va generar insegu-
retat jurídica per l’alt grau de discrecionali-
tat que pot exercir l’Ajuntament, ja que, tot
i tenir una expectativa legítima de poder dis-
posar de l’espai del davant, el Districte fona-
mentava que, com que es tractava d’una via
especial, no s’aplicava la normativa, i que els
criteris d’ordenació de l’espai els decideixen
el tècnics. 

La síndica va obrir l’any passat 
una actuació d’ofici en matèria 
de terrasses per estudiar 
la nova regulació projectada 
per l’Ajuntament

Amb independència que l’assumpte es resol-
gués favorablement, la promotora de la quei-
xa va manifestar dificultats per negociar l’es-
pai amb els titulars de l’altre restaurant, que
tenien intenció de renovar l’autorització de la
totalitat de l’espai per un any més. Aquesta
institució considera que, atès el conflicte d’in-
teressos entre les parts, la solució hauria d’ha-
ver vingut donada pel mateix Ajuntament, tal
com es fa en la pràctica totalitat de les auto-
ritzacions, en què, tot i ser graciables, s’aplica
el criteri majoritari de forma consuetudinària
que un local té dret a instal·lar la terrassa o vet-
llador davant de la seva façana. Així doncs, 
l’ocupació anterior havia estat possible mentre
el local davant el qual instal·lava la terrassa es-
tava tancat o destinat a una activitat diferent. 

La síndica ha iniciat una actuació d’ofici en
matèria d’ordenació de terrasses i vetlladors
a l’objecte de determinar la idoneïtat de la re-
gulació projectada per l’Ajuntament l’octu-
bre del 2012, i que en aquests moments es
troba en tràmit.



EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS 

EXPEDIENTS NÚM. 210/2012 I 764/2012.PAGAMENT DE PLUSVÀLUA DERIVADA
D’UNA DACIÓ EN PAGAMENT 

Els reclamants de totes dues queixes van expressar la seva disconformitat pel fet d’haver
de pagar l’impost de plusvàlua després d’haver perdut l’habitatge per execució hipote-
cària o dació en pagament. Entenien que no s’havia produït cap increment del valor del
qual es poguessin haver lucrat.

En la primera de les queixes, la liquidació de l’impost s’havia produït durant l’any 2011.
Com que no s’havia pagat, l’Ajuntament havia iniciat el procediment per tal de cobrar
el deute mitjançant l’embargament dels béns del deutor que pogués localitzar.

La síndica va demanar informació a l’Ajuntament i, un cop rebuda, es va comprovar que
l’actuació municipal havia estat formalment correcta. No obstant això, la síndica va con-
siderar que l’elevada pèrdua de l’habitatge habitual a causa de la crisi econòmica reque-
reix una reflexió dels poders públics per tal d’impulsar modificacions legislatives i re-
glamentàries sobre el pagament de l’impost de plusvàlua produït a causa d’una venda
forçada i poder donar un tractament just a les persones afectades. La síndica així ho va
expressar a l’Ajuntament de Barcelona en la seva resolució de juliol de 2012 i va dema-
nar, també, que s’estudiés la possible exempció de l’impost o alternativament l’atorga-
ment d’ajuts en benefici de les persones afectades per aquestes situacions. 

En el cas plantejat en la segona de les queixes, la pèrdua s’havia produït el mes de juliol
de 2012 per dació en pagament en favor de l’entitat de crèdit. En aquest cas, el deute
corresponent a l’impost de plusvàlua era d’uns 2.900 euros. Demanat el fraccionament
del deute, aquest havia estat concedit per l’Ajuntament, i el deute més els interessos ge-
nerats s’havien de pagar en 36 terminis mensuals.

B. Tributs 

Una part important de les queixes presenta-
des en matèria de tributs municipals ha fet re-
ferència a disconformitats de la ciutadana o
ciutadà provocades per errors materials en la
tramitació dels tributs, errors que finalment
han estat corregits. També s’han rebut quei-
xes que expressaven la seva disconformitat pel
retard en la devolució d’ingressos considerats
indeguts. 

Aquest any, però, aquesta Sindicatura vol cri-
dar l’atenció sobre les conseqüències que l’o-
bligació de pagar l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana,

popularment conegut com a impost de plusvà-
lua, està tenint sobre aquelles persones que
han perdut l’habitatge habitual amb motiu
de la seva subhasta o dació en pagament en no
poder atendre les quotes de l’hipoteca. Aques-
ta és una situació que ja existia abans però que
s’ha vist incrementada pel greu moment eco-
nòmic que travessa el conjunt de la societat.

Evidentment aquesta obligació tributària és
percebuda com a manifestament injusta i
afecta persones que, a més d’haver perdut el
bé material més preuat i necessari, es troben
en situació de total insolvència i per tant són
incapaces de fer-se càrrec de noves obligacions
dineràries.
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VALORACIÓ

L’impost sobre l’increment del valor dels ter-
renys de naturalesa urbana és un impost re-
gulat en la Llei estatal d’hisendes locals. Per
tant, és competència de l’Estat la determina-
ció dels supòsits de no-subjecció i exempció.
L’impost de plusvàlua és un tribut directe
que grava l’increment del valor dels terrenys
urbans a conseqüència de la transmissió de la
propietat per qualsevol títol, en el cas que
tractem per subhasta o dació en pagament.
Ocorre, però, que el càlcul del valor del ter-
reny es fa de forma automàtica, sense tenir en
compte les oscil·lacions reals del mercat. El
valor cadastral s’incrementa aplicant, els
ajuntaments, un percentatge determinat que
no pot excedir dels límits que fixa la Llei se-
gons una escala per trams de cinc anys fins a
un màxim de vint anys. Aquest automatisme
en l’aplicació i el càlcul de l’impost de plus-
vàlua poden resultar contraris als principis
inspiradors del sistema tributari que preveu
la Constitució espanyola, al qual es demana
que sigui just i ajustat a la capacitat econò-
mica de la persona contribuent, igualitari i
progressiu. 

La doctrina i la jurisprudència han discutit
aquest automatisme, atès que és possible que,

en supòsits concrets, no es constati cap incre-
ment real del valor del terreny dins del pe-
ríode de temps que determina la Llei i que,
per tant, no hi hagi fet impositiu. 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya s’ha manifestat sobre aquesta qüestió en
les sentències de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa núm. 305, de 21
de març de 2012, i núm. 505, de 9 de maig
de 2012, i en totes dues, l’Ajuntament de
Barcelona és la part demandada.

En concret i citant la núm. 505, es refereix
a la reforma de la Llei d’hisendes locals de
1988, en què va desaparèixer el qualificatiu
real vinculat a l’increment del valor, i diu:
“se partió para ello del axioma del continua-
do incremento de valor de los terrenos, cier-
to durante décadas, pero que ha quebrado
dramáticamente en los últimos años, como
es notorio, dando lugar a la actual y conoci-
da situación económica, y siendo retroali-
mentado por sus consecuenias”, i afegeix:
“(...) el incremento de valor experimentado
por los terrenos de naturaleza urbana cons-
tituye el primer elemento del hecho impo-
nible, de manera que en la hipótesis de que
no existiera tal incremento, no se generará el
tributo y ello pese al contenido de las reglas

En aquest cas, la dació en pagament s’havia produït un cop ja estava en vigor el Reial
decret llei 6/2012, de 9 de març, i publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 600, de
10 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

El 27 de setembre, la síndica va demanar a l’Ajuntament si en situacions com la descri-
ta en la queixa els serveis municipals informaven la persona obligada a autoliquidar l’im-
post de plusvàlua de la possibilitat d’acollir-se als beneficis recollits en l’esmentat Reial
decret llei. La resposta de l’Ajuntament va arribar a l’oficina de la síndica de greuges el
13 de desembre, vuit dies després que l’Ajuntament anunciés el no-cobrament de l’im-
post de plusvàlua, segons es descriu en l’apartat de valoració següent. En la seva respos-
ta, l’Ajuntament informa que abans de la liquidació de la plusvàlua es va considerar si
al cas de la promotora de la queixa es podien aplicar els beneficis del Reial decret llei
6/2012. La conclusió va ser negativa atès que l’import d’adquisició de l’habitatge supe-
rava en 15.000 euros el límit màxim establert. 
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objetivas de cálculo de la cuota del art. 107
de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les (LHL), pues al faltar un elemento esen-
cial del hecho imponible, no puede haber
obligación tributària”. 

L’exigència de l’impost de plusvàlua
quan s’ha perdut tot és una flagrant
injustícia contrària a la Constitució

I afegeix: “(...) de esta forma, de ser la de la fic-
ción jurídica la única interpretación posible
del art. 107 LHL, éste habría de considerarse
inconstitucional, pero como consecuencia de
la obligación de los Jueces y tribunales, con-
tenida en el art. 5.3 de la Ley orgànica del po-
der judicial, de acomodar la interpretación de
las normas a los mandatos constitucionales, ha
de entenderse que las reglas del apartado 2 del
art. 107 de la LHL son subsidiarias del prin-
cipio contenido en el apartado 1 sobre el in-
cremento (antes real, y ahora incremento a secas,
lo que no quiere decir que haya de ser irreal o
ficticio)”.

La sentència conclou que cal tractar cada cas
individualment mitjançant proves adequades
i suficients que demostrin si s’ha produït o
no increment real en el valor del terreny.

Així, possiblement, una part important de la
liquidació de l’impost de plusvàlua dels ha-
bitatges transmesos en execució hipotecària
o en dació en pagament seria sense cost per a
les persones obligades a la liquidació si es tin-
gués en compte la variació real del valor dels
terrenys en moments de crisi econòmica ge-
neral i atonia del mercat. Però això represen-
taria una actuació de prova complexa i one-
rosa per a qui ha perdut l’habitatge. Caldria
que l’Ajuntament ho fes d’ofici i considerés
en cada una de les autoliquidacions presen-
tades l’evolució real del mercat. Una altra
part també important de persones obligades

que han perdut forçadament l’habitatge no
poden fer-se càrrec del pagament de l’impost
encara que, realment, s’hagi produït un in-
crement cert del valor del terreny durant el
temps en què l’han tingut en propietat. En
tots dos casos, l’exigència de l’impost quan
ja s’ha perdut tot significa una flagrant in-
justícia i contraria els principis continguts en
l’article 31.1 de la Constitució espanyola.

Davant de la gravetat de la situació i la pres-
sió social existent, el Govern de l’Estat va
aprovar el Reial decret llei 6/2012, de 9 de
març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos. Els estric-
tes requisits que es demanen per poder-s’hi
acollir i el fet que l’acceptació de la dació en
pagament sigui a voluntat de l’entitat credi-
tora limita molt el nombre de persones que
se’n puguin beneficiar. 

És per tot això que la síndica, el juliol de
2012, va demanar a l’Ajuntament que estu-
diés unes mesures per tal d’evitar el cost eco-
nòmic que representa l’impost per a les per-
sones que han estat afectades per la venda
forçosa del seu habitatge o que arbitrés ajuts
per poder fer-se càrrec d’aquesta obligació,
tot i saber que no està en mans dels ajunta-
ments crear nous supòsits d’exempcions de
l’impost. 

El passat juliol, la defensora va
demanar a l’Ajuntament que
estudiés mesures per evitar que les
persones desnonades haguessin de
pagar l’impost de plusvàlua 

D’altra banda, i en allò que fa referència a la
present queixa per la pèrdua del l’habitatge
per dació en pagament i el manteniment de
l’obligació de satisfer l’impost de plusvàlua,
la demanda d’informació feta a l’Ajuntament
per la síndica tenia per objecte saber si els ser-
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veis municipals informaven els ciutadans i
ciutadanes afectats de l’existència dels bene-
ficis del Reial decret llei per si podien aco-
llir-s’hi i proporcionar-los així una ajuda en
la valoració de les seves circumstàncies. 

El setembre de 2012, l’alcalde de Barcelona
va manifestar públicament la voluntat de tro-
bar una solució per tal que qui hagués per-
dut l’habitatge habitual no hagués de pagar
l’impost de plusvàlua. Tot i que la síndica en-
cara no ha rebut la resposta de l’Ajuntament
a la seva recomanació del mes de juliol, va va-
lorar positivament aquesta voluntat munici-
pal coincident amb allò que ella ja havia re-
comanat anteriorment.

El 5 de desembre l’Ajuntament va acordar no
cobrar l’impost de plusvàlua a totes aquelles
persones que perdessin l’habitatge ja fos per
dació en pagament o per execució hipotecà-
ria, i que l’Ajuntament es faria càrrec de l’im-
port per via de la compensació. Cal, però, que
les persones afectades no tinguin altres béns
suficients per fer-se càrrec del deute.

L’Ajuntament informa que, en el moment de
preparar l’autoliquidació de l’impost, s’oferi-
rà a la persona afectada que es pugui acollir
a un programa d’ajuts socials, cosa que li per-
metrà evitar el pagament; l’Ajuntament es
farà càrrec de la totalitat dels tràmits. 

La síndica valora positivament aquestes me-
sures coincidents també amb el contingut de
la seva recomanació de juliol de 2012 i amb
el sentit de la demanda d’informació sobre les
actuacions municipals per tal d’oferir a les
persones afectades la possibilitat d’acollir-se
als beneficis existents en cada moment. De la
informació facilitada per l’Ajuntament resul-
ta que, en tots el casos de pèrdua de l’habi-
tatge per dació en pagament o per execució
hipotecària, no es cobrarà l’impost de plus-
vàlua. La mesura ja s’aplica des del passat del
5 de desembre, sense preveure, però, que tin-
gui efectes retroactius.

D’altra banda, però, cal dir que l’Ajuntament
no ha de renunciar al cobrament de l’impost
de plusvàlua de les entitats adquirents de
l’habitatge en aquells casos en què sigui d’a-
plicació el Reial decret llei 6/2012, ja que,
tal com preveu aquesta norma, es podrà co-
brar de l’entitat que s’adjudiqui la finca. Ai-
xò significa que els serveis municipals hau-
ran de tenir en compte si les persones i
entitats afectades es poden incloure o no en
l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei per
tal d’evitar, així, la pèrdua d’aquells ingres-
sos públics que es puguin cobrar.

La síndica considera que 
la decisió adoptada pel consistori 
pel que fa al no-cobrament de 
la plusvàlua és insuficient perquè 
no s’aplicarà amb efectes retroactius 

En conclusió, el cas plantejat en la queixa de
referència posa en evidència la insuficiència
de les mesures previstes en l’esmentat Reial
decret llei, així com la insuficiència de la de-
cisió adoptada per l’Ajuntament de Barcelo-
na el passat 5 de desembre ja que no es pre-
veuen efectes retroactius. 

La reclamant ha perdut el seu habitatge per
manca de recursos per poder fer-se càrrec de
les quotes de l’hipoteca. Malgrat la seva man-
ca de capacitat econòmica, prou demostrada,
haurà de satisfer 2.900 euros en concepte del
tribut de plusvàlua, que es grava en 200 eu-
ros més corresponents als interessos, tot ple-
gat perquè la normativa sobre l’impost de
plusvàlua crea la ficció d’obtenció d’un lucre
en aplicar els criteris de càlcul de forma to-
talment automàtica. Es consolida així una si-
tuació manifestament injusta. Les persones
afectades es veuen abocades a dedicar uns re-
cursos econòmics que no tenen per fer un pa-
gament injust, en lloc de destinar-los a satis-
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fer les necessitats més vitals com l’habitatge,
la manutenció, els medicaments i l’accés a la
cultura, entre d’altres.

Finalment cal dir que, de la documentació de
què disposem, va resultar que els serveis mu-
nicipals havien avaluat la inclusió o no de la
reclamant en els supòsits del Reial decret llei
però no en el moment de la liquidació de
l’impost, sinó a posteriori i en resposta a la
petició de la promotora de la queixa presen-
tada el 13 de setembre de 2012. La petició va
ser desestimada per resolució de l’IMH de 29
d’octubre, un cop ja havia estat presentada la
queixa davant de la síndica de greuges i
aquesta havia demanat la corresponent infor-
mació sobre el procediment seguit.

La síndica de greuges ha formulat les reco-
manacions següents amb relació a la qüestió
plantejada en aquesta queixa:
• Que el càlcul de l’impost de plusvàlua es fa-

ci considerant l’increment real del valor del
terreny de naturalesa urbana, atenent la si-
tuació comprovada del mercat immobiliari,
i que s’accepti, si escau, la inexistència de fet
impositiu, amb independència de quina ha-
gi estat la raó de la transmissió del bé immo-
ble. A tal fi i per tal de conèixer l’abast de l’a-
plicació de la doctrina continguda en les
sentències esmentades en el cos del present
escrit, se suggereix demanar informe previ al
Consell Tributari de l’Ajuntament de Barce-
lona, fent ús de la previsió continguda en
l’article 47.1.d de la Llei 1/2006, de 13 de
març, per la qual es regula el règim especial
de municipi de Barcelona.

Amb relació a l’anterior recomanació, se
suggereix que, en cas de pèrdua de l’habi-
tatge habitual per impagament dels deutes
hipotecaris i atenent la situació individual
o familiar de la persona afectada, els im-
ports pagats i els pendents i la liquidació
del deute i només en el cas que s’hagi de-
mostrat l’increment del valor dels terrenys,
s’adoptin mesures que comportin des del

pagament parcial de l’impost de plusvàlua
fins a la seva exoneració total. Es tracta de
calcular de forma autèntica i justa el fet im-
posable que preveu la Llei d’hisendes locals,
així com de tenir en compte les circumstàn-
cies d’ingressos i de patrimoni de la perso-
na obligada.

• Aplicar els beneficis acordats per l’Ajunta-
ment el passat 5 de desembre sobre la tra-
mitació de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana en
els casos de dacions en pagament i execu-
cions hipotecàries amb efectes retroactius
fins a quatre anys enrere, que coincideixi
amb el termini previst per a la prescripció
dels deutes tributaris i amb l’inici de la cri-
si econòmica.

• Que l’aplicació del Reial decret llei 6/2012,
de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, i de les mesures
aprovades per l’Ajuntament el passat 5 de
desembre es faci sense que l’Ajuntament de
Barcelona renunciï a cobrar l’impost de
plusvàlua quan la persona física o jurídica
substituta obligada sigui l’entitat adjudi-
catària del bé immoble. 

• Que l’Ajuntament de Barcelona concreti i
fixi de forma clara i precisa l’abast de l’ex-
pressió altres béns suficients per fer front al deu-
te, continguda en la nota sobre la tramita-
ció de l’impost de plusvàlua aprovada per
acord de la Comissió de Govern de passat
5 de desembre, de tal manera que quedin
exclosos els béns considerats inembargables
i necessaris per viure amb dignitat.

• Donar compte de la present decisió al De-
fensor del Pueblo per tal que consideri l’o-
portunitat de presentar un recurs per pos-
sible inconstitucionalitat de la Llei
reguladora de les hisendes locals en allò que
fa referència a la forma de càlcul i l’aplica-
ció de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
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3.4. Funció pública

Els principis generals aplicables al treball a
l’Ajuntament de Barcelona i a totes les admi-
nistracions públiques d’Espanya es troben en
l’Estatut bàsic de l’empleat públic promulgat
per la Llei estatal 7/2007. Aquests principis es
desprenen del mandat constitucional (art. 105
CE) que estableix també que és la llei qui re-
gula l’accés a la funció pública, que s’ha de fer
d’acord amb els principis del mèrit i de la ca-
pacitat, que poden haver-hi peculiaritats en
l’exercici del dret a la sindicació, i que hi ha
d’haver un sistema d’incompatibilitats i de ga-
ranties per a la imparcialitat en l’exercici de
les funcions del funcionariat. 

Aquest marc normatiu bàsic s’ha vist afectat,
aquest any 2012, amb l’aprovació del Reial de-
cret llei 29/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat. El Reial decret in-
corpora una sèrie de mesures de racionalitza-
ció que minven els drets dels treballadors i
treballadores públics, i les justifica en la ne-
cessitat de contenir les despeses de personal
d’acord amb les exigències de l’actual conjun-
tura econòmica. Es tracta de la supressió de la

paga extraordinària de desembre, la supressió
dels dies de permís o dels dies addicionals de
vacances, i la pèrdua d’altres drets socials con-
solidats que, en definitiva, el que pretenen és
racionalitzar les plantilles i consegüentment
abaratir els costos de personal.

També ha tingut impacte en el món local el
Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament dels procedi-
ments d’acomiadament col·lectiu i de sus-
pensió de contractes i reducció de jornada,
en què es facilita l’acomiadament del perso-
nal laboral fix de l’Administració sempre
que es puguin al·legar causes econòmiques.
A això cal sumar la prohibició que s’ha esta-
blert per a les administracions públiques
d’incorporar nou personal durant l’any 2012,
amb algunes excepcions, imposada pel Re-
ial decret 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic.

En la secció de funció pública, la síndica
ha rebut, durant l’any 2012, 11 queixes.



La funció pública i el treball 
a l’administració

Durant l’any 2012 s’han tractat queixes relati-
ves a l’àmbit laboral i funcionarial de l’Ajun-
tament de Barcelona i d’organismes de pen -
dents. Algunes de les queixes estaven mo-
 tivades per la gestió de les borses de treball de
Barcelona Activa, de l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins, del Consorci d’Educació 
i de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Barcelona. Les borses de treball són l’instru-
ment de provisió dels serveis de caràcter tem-
poral, i es regeixen pels principis constitucio-
nals d’igualtat, mèrit i capacitat. 

D’altres qüestions que han estat objecte de
queixa davant la Sindicatura de Greuges han
estat la negativa a la reincorporació al servei
actiu després d’una excedència voluntària en
què s’al·legava l’extinció de la categoria pro-
fessional, la disconformitat de la valoració de
mèrits en un concurs oposició, la disconformi-
tat amb limitacions per participar en el pro-
cés de promoció interna horitzontal per tal de
funcionaritzar el personal que es troba en rè-
gim laboral fix, la reclamació d’una part de la
paga extraordinària de desembre o la manca
de transparència en un procés selectiu per co-
brir places de bombers.

També ha estat objecte d’un estudi d’ofici el
requisit de l’edat màxima en les convocatòries
d’accés al cos de la Guàrdia Urbana.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat dedica l’article 34 al prin-
cipi de transparència i disposa l’obligació de
transparència, publicitat, imparcialitat i no-
discriminació de l’acció dels poders munici-
pals aplicada a la selecció de personal funcio-
nari, empleats i empleades municipals en el
marc dels principis del mèrit i de la compe-
tència.

La Sindicatura ha tramitat 
queixes relatives a la gestió de 
les borses de treball de Barcelona
Activa i l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins 

En consonància amb aquesta declaració, la
Carta Municipal de Barcelona estableix que el
personal al servei de l’Ajuntament de Barce-
lona se selecciona i s’ordena en aplicació dels
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i ca-
pacitat, i actua amb imparcialitat en el desen-
volupament de les seves funcions.
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EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 944 /2011. LÍMIT A L’EDAT PER ACCEDIR AL COS DE LA
GUÀRDIA URBANA.

La síndica de greuges de Barcelona va obrir una investigació d’ofici perquè va conside-
rar que la limitació de l’edat màxima de les persones aspirants a accedir al cos de la Guàr -
dia Urbana de Barcelona podria tractar-se d’una condició discriminatòria. L’objectiu de
l’actuació va ser el de comprovar si l’existència d’un límit màxim d’edat xocava amb el
dret fonamental a la no-discriminació reconegut en la Constitució espanyola, en la Car-
ta de la Unió Europea i en les diferents normatives estatals i autonòmiques. 

En el seu informe, l’Ajuntament va manifestar que en aquesta matèria es limitava a se guir
la normativa vigent i que, quan se suprimeixi el requisit relatiu a l’edat màxima per a l’ac-
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cés a la policia autonòmica, el consistori s’ajustaria al que es determinés. Fins aquell mo-
ment, per ingressar a la Guàrdia Urbana s’establia, com un dels requisits, no haver complert
trenta-cinc anys en la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La decisió de la defensora va considerar que l’Ajuntament, precisament basant-se en la nor-
mativa vigent, podia eliminar el requisit, ja que la legislació exigeix que el requisit de l’e-
dat es fixi en el reglament del cos o bé en la convocatòria corresponent. En aquest cas, no
s’ha aprovat cap reglament específic i, per tant, són les bases de la convocatòria les que ho
han de fixar. Unes bases elaborades íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona. Per això,
la síndica va recomanar a l’Ajuntament que eliminés el requisit màxim d’edat en les bases
de les convocatòries de provisió de places per a accedir al cos de la Guàrdia Urbana i que
la selecció de les persones aspirants al cos es fonamentés exclusivament en els principis del
mèrit i de la capacitat.

Van ser diverses les queixes admeses a tràmit
de ciutadans i ciutadanes que se sentien dis-
criminats per l’Ajuntament i que van donar
lloc a l’actuació d’ofici en consideració al fet
que el requisit del límit màxim d’edat per a
l’accés al cos de la Guàrdia Urbana col·lideix
amb el dret fonamental a la no-discrimina-
ció, reconegut en la Constitució espanyola i
en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea, i amb els principis del mèrit i de la
capacitat per a l’accés a la funció pública es-
tablerts, també, constitucionalment. 

La defensora ha rebut diverses
queixes de persones disconformes 
amb el requisit màxim d’edat 
per accedir a la Guàrdia Urbana 

Un dels requisits que preveuen les Bases de la
convocatòria per ingressar al cos de la Guàr-
dia Urbana és no haver complert trenta-cinc
anys en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. L’Ajuntament in-
dica, respecte al tema del límit d’edat, que se-
gueix la normativa establerta en La Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies lo-
cals, modificada l’any 2000, i en el Decret
233/2002, de 25 de setembre. La normativa
estableix, però, que el requisit de l’edat mí-

nima i màxima sigui fixat per reglament o en
la convocatòria corresponent. Com que no hi
ha un reglament del cos de la Guàrdia Urba-
na, l’edat l’ha de fixar l’Ajuntament en les ba-
ses de la convocatòria d’accés al cos.

La síndica considera que el manteniment
d’un límit màxim d’edat no es pot conside-
rar un requisit essencial i determinant de la
professió, ni la imposició d’aquest límit d’e-
dat una mesura necessària per a l’objectiu le-
gítim de mantenir el caràcter operatiu dels
serveis, quan no ho és per a l’accés als dife-
rents cossos de seguretat de l’Estat i tampoc
per a l’accés al cos de Bombers del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
I que la idoneïtat d’una persona ha d’estar ga-
rantida en les proves psicofísiques i mèdiques
que es realitzen. 

D’altra banda, considera que l’Ajuntament,
amb la seva justificació, no té en compte les
directius europees ni la normativa nacional.
La Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea 2000/C 364/0 i la Directiva
2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre
de 2000, prohibeixen qualsevol tipus de dis-
criminació, entre les quals es troba la discri-
minació per raó d’edat, i consideren que el lí-
mit màxim d’edat és un fet discriminatori.
Pel que fa a l’àmbit estatal, la Llei 62/2003,
del 30 de desembre, de mesures fiscals, ad-



ministratives i d’ordre social, estableix una
sèrie de modificacions de la Llei 30/1984, de
2 d’agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública, per adequar-les a la Directi-
va europea, i estableix com a falta molt greu
tota actuació que suposi discriminació, entre
les quals es troba la discriminació per edat.
Finalment l’article 56.1.c) de l’Estatut bàsic
de la funció pública indica que per poder par-
ticipar en els processos selectius serà necessa-
ri “tenir complerts setze anys i no excedir de
l’edat màxima de jubilació forçosa”. I també
indica que solament per llei es podrà establir
una altra edat màxima diferent de l’edat de
jubilació forçosa per a l’accés a un lloc de tre-
ball públic. 

L’Ajuntament tampoc no ha tingut en comp-
te les sentències del Tribunal Suprem núm.
2185/2011 i núm. 2187/2011, que han de-
clarat nul el límit d’edat establert en el Re-
glament dels processos selectius del Cos Na-
cional de Policia, ni la Sentència núm.
269/2009 del Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 9 de Sevilla, que anul·la el requisit
de l’edat màxima establert en les Bases gene-
rals corresponents al procés selectiu per co-
brir places de policia local a la ciutat de Se-
villa, aprovat per Resolució de la Junta de
Govern.

Vilà ha resolt que el requisit 
de l’edat per entrar a la Guàrdia
Urbana suposa una discriminació
perquè és la restricció d’un dret

Per tot això, la síndica considera que la sim-
ple presumpció de l’edat per a l’accés a una
funció pública suposa una discriminació per-
què és la restricció d’un dret. I que només es
podria justificar una mesura d’aquestes carac-
terístiques pels motius previstos en l’article
18 de la Directiva 2000/78/CE del Consell,
de 27 de novembre de 2000, que reconeix que

no es pot obligar els serveis de policia, peni-
tenciaris o de socors, a contractar o mantenir
en el lloc de feina persones que no tinguin les
capacitats necessàries per desenvolupar les
funcions que hagin d’exercir per mantenir el
caràcter operatiu dels serveis. 

I considera que la selecció de les persones as-
pirants al cos de la Guàrdia Urbana s’hauria
de fonamentar exclusivament en els princi-
pis del mèrit i de la capacitat, i així ho ha fet
saber a l’Ajuntament.

Recursos Humans va expressar la seva discon-
formitat amb la decisió de la síndica i va in-
sistir en el fet que l’Estatut bàsic de l’empleat
públic preveu que, per llei, es podrà establir
una edat màxima d’accés a la funció pública
diferent de la de la jubilació forçosa, i que, en
aquest sentit, el Tribunal Constitucional no
prohibeix que qui legisla pugui tenir en
compte l’edat de les persones aspirants, però,
per tal que no suposi un fet discriminatori, cal
que aquesta diferència de tracte obeeixi a una
justificació raonable. Finalment mostren la in-
coherència entre la supressió del límit d’edat
i el Reglament de segona activitat de l’Ajun-
tament de Barcelona, que estipula el passi a la
segona activitat dels i les agents de la Guàrdia
Urbana a partir dels cinquanta-set anys.

VALORACIÓ

En qualsevol organització que presti serveis,
la utilització dels mitjans materials adequats
i de recursos humans suficientment preparats
es converteix en una necessitat imprescindi-
ble per poder complir amb les finalitats que
tingui encomanades.

Tot i això, ens trobem de ple en un procés de
reducció de l’Administració. De fet, segons
les dades publicades de l’Enquesta de pobla-
ció activa (EPA), entre juliol i setembre de
2012 s’han perdut 49.400 llocs de treball en
el sector públic. 
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Aquest nou escenari legal i econòmic, on les
polítiques restrictives que vénen imposades
en matèria de recursos humans poden tenir
conseqüències tals com la limitació de l’accés
al treball públic de nou capital humà, més
innovador i més obert al canvi o que única-
ment es permeti cobrir llocs de treball amb
caràcter provisional, ens ha de fer reflexionar
sobre l’oportunitat de fer un canvi de cultu-
ra gestora dels recursos humans. En aquest
sentit, està en tramitació el Reglament que
regula el sistema d’ordenació de l’ocupació
pública municipal, que hauria de servir com
a instrument per a la racionalització de les
plantilles a través de la creació d’un disseny
organitzatiu funcional i la utilització òptima
del personal municipal. També fóra interes-
sant utilitzar altres mesures que reforcessin
la racionalització, com ara l’exercici respon-
sable de la potestat disciplinària o l’enforti-
ment de la formació professional. 

Ara per ara, una de les portes d’entrada de nou
personal és a través de les borses de treball. Di-
verses queixes dirigides a aquesta institució
han estat relacionades amb la seva gestió. To-
tes elles qüestionaven l’objectivitat i la trans-
parència en la utilització d’aquest instrument
de provisió dels serveis de caràcter temporal.
En el context actual i tenint en consideració
els canvis que ha sofert el mercat de treball, en
què s’han vist reduïdes les oportunitats labo-
rals, és aconsellable utilitzar procediments que
garanteixin l’objectivitat i la transparència, ai-
xí com extremar al màxim les garanties dels
principis establerts en els articles 23.2 i 103.3
de la Constitució espanyola, i que són els d’i-
gualtat, mèrit i capacitat. 

També ha estat motiu d’estudi de la Sindi-
catura la presumpta discriminació per raó
d’edat en la convocatòria per proveir places
al cos de la Guàrdia Urbana. Argumentava
l’Ajuntament que la discriminació és perme-
sa sempre que estigui reconeguda per llei i
aquesta diferència de tracte obeeixi a una jus-
tificació raonable. Però, en aquest cas, tot i
l’argumentació de la necessitat de cobertura
legal, l’Ajuntament estava limitant la parti-
cipació a través de les bases de la convocatò-
ria. La síndica, en la seva resolució, recorda-
va l’existència de dues sentències del
Tribunal Suprem (núm. 2185/2011 i núm.
2187/2011) que declaraven nul el límit d’e-
dat establert en el Reglament dels processos
selectius i de formació del Cuerpo Nacional
de Policia. Ambdues, a més, reconeixien el
dret de les persones aspirants a no ser exclo-
ses per aquest motiu. A més, tot i que es
tracta de cossos diferents i les funcions de la
policia i els bombers varien, la síndica va re-
cordar que, per accedir als Bombers de la
Generalitat, ja no es pot establir una limita-
ció en l’edat màxima d’ingrés d’acord amb
la Llei 9/2010, de 7 de maig, de regulació
dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya. Una situa-
ció semblant es produeix en el cos de Bom-
bers de l’Ajuntament de Barcelona. Des de
l’any 2010 l’Ajuntament ja no aplica el re-
quisit d’edat màxima per accedir-hi. Final-
ment, va concloure que no trobava argu-
ments objectius que sustentessin el límit
d’edat per a l’accés al cos de la Policia Local
quan aquesta limitació no s’aplicava per ac-
cedir a la Policia Nacional ni a altres cossos
de seguretat.
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L’Administració de Barcelona ha de treballar
per oferir a totes les persones uns serveis so-
cials que permetin el seu lliure desenvolupa-
ment, especialment en el cas de limitacions
i mancances; la ciutat ha de gaudir d’una sa-
nitat de qualitat, d’un sistema educatiu que
sigui orgull de tothom per tal de garantir la
igualtat i la promoció social, i ha de treballar
per a aquests objectius ja que li són imposats
per llei, per la Llei de la Carta Municipal de
Barcelona. 

Pel que fa a les matèries de què tracta el
capítol de persones i societat, durant l’any
2012 s’han rebut 134 queixes.
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Capítol 4

PERSONES I SOCIETAT

4.1. Serveis socials
4.2. Ciutadania, veïnatge i immigració
4.3. Salut 
4.4. Educació i esport 



4.1. Serveis socials

A. Atenció social bàsica
B. Prostitució

Diferents lleis avalen el dret de totes les per-
sones a rebre els serveis socials d’acord amb les
seves necessitats. A banda del marc constitu-
cional i dels drets fonamentals, referenciats en
el títol I, les lleis bàsiques que emmarquen el
sistema són:

• La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, que es-
tableix, en el seu articulat, la regulació de les
condicions bàsiques que garanteixin la igual-
tat en l’exercici del dret subjectiu de ciutada-
nia a la promoció de l’autonomia personal i l’a-
tenció a les persones en situació de
dependència, i crea les prestacions correspo-
nents. 

• La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, que estableix que la finalitat dels ser-
veis socials és assegurar el dret de les persones
a viure dignament mitjançant la cobertura de

llurs necessitats bàsiques i prevenir situacions
de risc; també estableix que és objecte d’aques-
ta llei aconseguir que els serveis socials es pres-
tin amb els requisits i els estàndards de quali-
tat òptims necessaris per garantir la dignitat i
la qualitat de vida de les persones i determina
la competència municipal en les funciones prò-
pies dels serveis socials bàsics. 

• La Llei 14/2010, de drets i oportunitats de
la infància i l’adolescència, per la qual l’aten-
ció social primària ha rebut un encàrrec de mà-
xima importància ja que assigna als equips bà-
sics la funció preventiva i la d’atenció social a
la infància en risc conjuntament amb les seves
famílies; i d’altra banda regula els serveis so-
cials especialitzats (EAIA i centres residencials
per a menors en situació de desemparament). 

En totes tres lleis s’estableixen normes d’ac-
tuació i funcions dels equips bàsics d’atenció
social, així com en el Decret 27/2003, de l’a-
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tenció social primària, i en el de la Cartera de
serveis vigent.

En la secció de serveis socials, la síndica ha
rebut, durant l’any 2012, 63 queixes.

A. Atenció social bàsica 

El Pla d’actuació municipal (PAM) 2012-
2015 estableix com a objectius prioritaris en
relació amb les persones i famílies el garantir
l’accessibilitat, la qualitat i l’equitat dels ser-
veis, en especial els socials, i prioritzar l’aten-
ció als col·lectius més vulnerables i a les per-
sones en situació de dependència. En relació
amb aquests temes, aquest any s’han rebut di-
verses queixes que posen de manifest la impor-
tància de potenciar la xarxa de serveis socials
bàsics per garantir els drets i la satisfacció de
les persones usuàries.

La majoria de les queixes palesen les dificul-
tats actuals de les famílies i la situació de po-
bresa o de risc de caure-hi en què es troben,
ja que no tenen els recursos econòmics neces-
saris per viure amb dignitat i no poden gau-
dir d’un habitatge estable ni d’una alimenta-
ció adequada. 

Moltes de les reclamacions
presentades mostren les dificultats
econòmiques de les famíles; moltes 
no tenen els recursos mínims 
per viure amb dignitat

Algunes de les queixes rebudes no estan di-
rectament vinculades a l’Administració mu-
nicipal, sinó que van dirigides contra òrgans
d’altres administracions, per la qual cosa s’es-
colten i es deriven; i d’altres només volen po-
sar de manifest i compartir el patiment i bus-
car assessorament o orientació. Aquesta

Sindicatura té la funció de vetllar preventi-
vament pels drets humans a la ciutat i, per
tant, rep i canalitza aquestes queixes, per tal
que l’Administració competent conegui la si-
tuació de necessitat d’una part important de
la ciutadania i la pobresa que s’ha instal·lat
en la nostra ciutat.

Les queixes estudiades l’any 2012 sobre
aquesta temàtica tenen a veure amb el proce-
diment administratiu, amb els recursos bà-
sics de suport i alimentació i amb la trami-
tació de les prestacions de la dependència.

1) Atenció als centres de serveis
socials bàsics (CSS)

Algunes queixes han tingut a veure amb l’a-
tenció rebuda en els serveis socials munici-
pals, tant pel que fa a la rapidesa de l’aten-
ció, la seva intensitat o la qualitat d’aquesta.
A la queixa present ja altres anys sobre les
llistes d’espera s’han afegit també, aquest any,
les vinculades al procediment administratiu
i la manca de compliment d’aquest. Els drets
de les persones usuàries d’accedir a l’expe-
dient, d’obtenir-ne còpia o de conèixer el ba-
rem en què se sustenten algunes ajudes no
han estat sempre atesos per part dels treba-
lladors i treballadores de l’atenció social bà-
sica. Per aquest motiu, la síndica ha recoma-
nat a l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports i a l’Institut Municipal de Serveis So-
cials que s’assegurin que els treballadors i tre-
balladores de serveis socials apliquen el pro-
cediment administratiu comú que és
d’obligat compliment i que el tenen present
en les seves intervencions perquè l’Adminis-
tració de serveis socials també està sotmesa a
la llei i al dret (expedient núm. 311/2012) i
no només a la bona praxi tècnica o adminis-
trativa, i per tant ha de garantir la seguretat
jurídica dels ciutadans i ciutadanes que són
part interessada en un expedient de presta-
cions.
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EXPEDIENT NÚM. 254/2012. DENEGACIÓ NO FONAMENTADA DE LA
SOL·LICITUD DE PAGAMENT D’UNA ORTODÒNCIA.

El promotor de la queixa va venir personalment a aquesta Sindicatura i va mostrar la se-
va disconformitat amb la resposta donada pel seu CSS amb referència a la sol·licitud de
pagament d’una ortodòncia per al seu fill. Va comentar que desconeixia els motius de la
denegació de l’ajut econòmic quan ell havia fet els passos que se li va suggerir , com el
de demanar pressupost i oferir la possibilitat de pagar-ne una part.

En aquest cas es va desestimar la queixa perquè es va considerar adequada la denegació
De tota manera, es va recomanar a l’Institut Municipal de Serveis Socials que posés en
marxa el protocol per a la concessió d’ajuts econòmics que estableixi la normativa neces-
sària per tal d’evitar percepcions errònies de greuges comparatius o decisions poc fona-
mentades. La resposta municipal a la decisió diu que el protocol és un document de tre-
ball intern que guia els i les professionals per tal que puguin fer la valoració de concedir
o no ajudes econòmiques, així com la tramitació d’aquestes, i que és una eina de treball
més que, conjuntament amb la valoració de la situació de cada persona per part dels i les
professionals i en consonància amb el pla d’atenció individual, ajuda a establir o no la
conveniència d’adjudicar l’ajut.

2) Recursos socials i ajuts bàsics 

El tema de l’accés als aliments bàsics ha es-
tat latent en diverses queixes, i d’aquestes
s’infereix un dubte en les persones deman-
dants de manca d’equitat en la concessió, ai-
xí com de confusió sobre com accedir-hi i
durant quant de temps s’hi poden acollir. La
informació facilitada per l’Institut Munici-
pal de Serveis Socials (IMSS) posa de mani-
fest l’existència de diferents recursos, serveis
i col·laboracions amb entitats socials per po-
der donar resposta a la demanda d’ajuts d’a-
limentació que cada vegada més fan les per-
sones usuàries dels serveis socials. Si bé es
detecta que l’oferta és àmplia i, segurament,
suficient, no queda prou clar l’accés de qui
ho necessita a aquesta ajuda bàsica que per
llei ha d’estar garantida. 

D’altra banda, ens trobem que la prestació
de serveis bàsics per part d’empreses exter-
nes contractades per l’Administració és ca-
da vegada mes freqüent. Aquesta situació de
fugida de la gestió pública ha comportat al-
gunes queixes vinculades a la qualitat dels
serveis. En concret, ha passat en serveis d’a-
tenció domiciliària i en àpats que se servei-
xen en els casals de gent gran o en menja-
dors socials; no obstant això, algunes
queixes no s’han arribat a formalitzar per la
por de les persones que les havien presentat
a deixar de percebre la prestació, segons han
manifestat.



EXPEDIENT IL·LUSTRATIU 

EXPEDIENT NÚM. 762 /2012. QUEIXA PER LA QUALITAT I QUANTITAT DELS
ÀPATS SERVITS EN UN MENJADOR PER A GENT GRAN.

La usuària d’un servei de menjador per a gent gran va parlar en nom propi i d’altres usua-
ris i usuàries del menjador i va presentar signatures; es va queixar de la precarietat dels
menjars que se serveixen en aquest local. Va parlar de la mala qualitat dels àpats, així
com de la poca quantitat. Va comentar que molts dies els plats tornaven plens a la cui-
na i que les persones usuàries es menjaven el pa sucat en el iogurt per calmar la gana.
Així mateix, creia que hi havia molta gent que no podia menjar res més durant el dia
per la impossibilitat de comprar menjar i que hi havia gent que, en conseqüència, pas-
sava gana durant el dia. 

La resposta municipal a aquesta queixa va manifestar que no s’havia detectat cap proble-
ma important en el funcionament del servei de càtering que ofereix l’empresa en els vint-
i-dos menjadors del Servei Àpats en Companyia, inclòs el menjador subjecte de queixa.
Consultades algunes persones que hi assisteixen per valorar si hi havia hagut canvis en
el servei de càtering, van manifestar que la situació estava igual o pitjor que la que hi
havia en el moment de plantejar la queixa. La manca de concreció en les gestions realit-
zades per comprovar la qualitat del menjar servit, excepte la inspecció d’un dia al men-
jador, no permet, de moment, resoldre la queixa, per la qual cosa segueix oberta.

La prestació dels serveis d’atenció domicilià-
ria (SAD) requereix una regulació objectiva,
la qual cosa va recomanar la síndica a l’IMSS
en l’expedient núm. 984/2011. L’Ajuntament
ha respost a la recomanació i ha explicat que
la voluntat de l’IMSS és treballar en l’elabo-
ració de la carta de serveis del SAD, on, entre
altres aspectes, quedaran recollits els criteris
de prestació, les condicions d’accés i els drets
i deures de les persones usuàries.

3) Promoció de l’autonomia i
atenció a les persones en situació
de dependència 

Els reials decrets 174/2011 i 175/2011 sobre
el barem i els criteris d’intensitat de la pro-
tecció van introduir canvis importants per a
les persones dependents en les prestacions,
com també endarreriments en el pagament

quan els expedients ja estaven en el Departa-
ment de Nòmines. Això va produir algunes
queixes de ciutadans i ciutadanes que s’han
derivat a la institució del Síndic de Greuges
de Catalunya per tal que siguin estudiades ja
que corresponen a la part de la tramitació que
recau sobre l’Administració autonòmica. 

De tota manera, les queixes vinculades a l’e-
laboració del Pla individual d’atenció (PIA)
han estat ateses per la síndica. La majoria d’a-
questes queixes estan en estudi i versen sobre
la manca d’acord en l’elaboració del PIA, so-
bre els endarreriments a fer aquesta elabora-
ció i sobre els errors per part del o la profes-
sional municipal en l’elaboració del PIA i les
conseqüències negatives que aquest error ha
tingut per a la persona interessada. En les tra-
mitacions compartides per diferents adminis-
tracions, com és el cas de la tramitació de la
Lapad, el problema sovint rau en la dificul-
tat de detectar en qui recau la responsabili-
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tat dels endarreriments o dels errors. Si l’er-
ror o endarreriment no és imputable a la per-
sona dependent, cal determinar quina és
l’Administració responsable d’aquests i qui-
na ha d’assumir la responsabilitat de compen-
sar la persona agreujada.

4) Renda mínima d’inserció (RMI)

La majoria de les queixes que han arribat so-
bre aquesta temàtica s’han derivat a la insti-
tució del Síndic de Greuges de Catalunya ja
que feien referència a moments de la trami-
tació en els quals el síndic té la competència
de supervisar ja que depenen de l’Adminis-
tració autonòmica. Les queixes que sí que
s’han resolt des de la Sindicatura responen a
l’inici de la tramitació de l’expedient de la
renda mínima d’inserció (RMI), que depèn
dels serveis socials municipals. Arran del De-
cret 384/2011, el Govern de la Generalitat
va introduir diverses modificacions a la pres-
tació, com la reducció de la població destina-
tària, i la va limitar a la població que cal afa-
vorir per a la reinserció social i laboral,
l’enduriment de les condicions d’accés, l’es-
tabliment d’un límit de cinc anys de perma-
nència o la limitació de la quantia global que
una llar pot percebre. 

Per això, els serveis socials municipals han
hagut de denegar la tramitació de la renda
mínima a persones que no complien amb els
nous requisits; són persones que s’han que-
dat a l’atur i que, després d’haver esgotat tots
els subsidis d’atur, sol·licitaven la tramitació
de la renda mínima d’inserció, sense, en prin-
cipi, tenir-hi dret amb la nova regulació. 

Amb l’enduriment de les condicions,
s’ha denegat la renda mínima
d’inserció a persones en atur que 
han esgotat tots els subsidis 

D’altra banda, la manca d’aprovació de la
prestació o el temps d’espera per rebre la
prestació econòmica dels expedients aprovats
supera l’any, per la qual cosa els serveis so-
cials municipals han hagut de compensar, en
múltiples ocasions, amb ajudes econòmiques
la manca d’ingressos familiars per poder co-
brir les necessitats bàsiques de les persones
afectades. Aquest fet ja es va preveure i, per
tant, ja va ser tractat en l’informe 2011, 
arran dels canvis en el cobrament de l’RMI,
a l’estiu del 2011.
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EXPEDIENT NÚM. 311/2012. DENEGACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’RMI.

El ciutadà va manifestar que ja havia exhaurit totes les pagues d’atur i no rebia cap pres-
tació social. Estava en seguiment per part dels serveis socials, els quals li havien trami-
tat una plaça de menjador social, però devia el lloguer des de feia uns mesos del seu ha-
bitatge de protecció oficial. Per aquest motiu, va sol·licitar a la treballadora social la
tramitació de l’RMI. La negativa inicial de la treballadora social d’iniciar la tramitació
perquè l’interessat no tenia els nous requisits demanats va fer que l’interessat presentés
una queixa que va ser estimada en part perquè des dels serveis socials es va valorar de
nou l’expedient de l’interessat i es va tramitar l’RMI.



La complexitat i dificultat de treballar amb ca-
sos com aquest s’han posat de manifest també
en altres queixes ja que sovint costa trobar
l’encaix entre les propostes dels serveis socials
i la voluntat de les persones que viuen al car-
rer. Malgrat la professionalitat del personal
dels àmbits del treball i l’educació socials, l’a-
dequació de les ofertes a les necessitats d’a-
quest col·lectiu no és sempre evident, la qual
cosa porta a plantejar-se contínuament la in-
tervenció social més idònia.

Algunes queixes han portat implícita la quei-
xa de la manca de places als albergs d’accés
directe. Aquesta és una realitat que s’ha de
modificar perquè no hi ha una frustració més
gran que arribar a un alberg a la recerca d’un
lloc de repòs i trobar-se que no hi ha plaça.
Sembla que hi hauria d’haver una manera de
poder saber des d’un o més llocs centralitzats

en quin alberg hi ha places lliures per a aque-
lla nit i derivar-hi la persona sol·licitant. Per
això, caldria poder assegurar també que sem-
pre hi haurà places suficients per a aquelles
persones que no estan en un pla de seguiment
social continuat però que tenen dret a un sos-
tre, encara que sigui ocasionalment. L’accés a
aquests albergs no és fàcil, per la qual cosa un
bitllet de transport podria beneficiar tempo-
ralment la persona necessitada.

La majoria de les queixes 
en l’àmbit dels serveis socials
planteja situacions molt greus, 
i la solució no passa només per 
una millor atenció bàsica

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 761/2012. ATENCIÓ REBUDA AL SERVEI D’INSERCIÓ SOCIAL (SIS).

El promotor de la queixa es va mostrar molest perquè, des que va presentar la primera quei-
xa, la seva situació seguia igual. Va exposar que el SIS no el va voler atendre, que no té pla-
ça al menjador social i que segueix dormint al carrer. Així mateix, va dir que havia posat
una reclamació al SIS el 23 de maig de 2012, de la qual no havia obtingut resposta. 

Aquesta queixa, després de demanar informació al SIS i de supervisar-ne l’actuació, es
va estimar en part perquè, si bé s’havia manifestat la voluntat del SIS d’atendre l’inte-
ressat, no s’havia resolt encara el problema actual i ell seguia sense cap prestació social
bàsica garantida, cosa que l’estava portant cap a l’exclusió social. Es va recomanar al SIS
que donés una resposta a la reclamació presentada per l’interessat amb l’objectiu de re-
prendre de nou la intervenció social i buscar altres estratègies d’intervenció a l’abast dels
serveis socials.

5) Persones sense llar

Les persones sense llar són bàsicament ateses
pel Servei d’Inserció Social (SIS), que fa l’a-
tenció bàsica d’aquestes persones. Quan
aquestes presenten una malaltia mental o una 

malaltia de drogoaddicció hi intervé l’equip
de Salut Mental (Esmess). Algunes de les
queixes que ens han arribat estan vinculades
a l’atenció social rebuda per part del SIS.
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VALORACIÓ

Tots els temes tractats a partir de les queixes
rebudes i les recomanacions fetes per part de
la síndica pretenen contribuir a la millora
dels serveis socials bàsics, tal com preveu el
PAM, per aconseguir el màxim grau de satis-
facció de la ciutadania i les persones usuàries
dels serveis socials municipals.

Aquest any hem constatat que la pobresa s’ha
anat instal·lant en alguns barris de la nostra
ciutat i, certament, ha estat difícil per als tre-
balladors i treballadores socials contenir aques-
ta pobresa i donar resposta a situacions molt
greus de les persones afectades amb pocs re-
cursos. Per això, és important recollir el mal -
estar i l’angoixa de cada professional en aquest
moment de tanta necessitat. La petició del
personal de l’atenció primària dels serveis so-
cials a l’Administració de posar més mitjans
i recursos per atendre, no més, sinó millor, les
persones usuàries, s’hauria de canalitzar a tra-
vés de la coordinació entre serveis municipals
i amb serveis privats per facilitar i assegurar
l’accés a les ajudes i els recursos socials, espe-
cialment a les ajudes que tenen reconeguda
legalment la condició de prestació garantida. 

Contràriament al que s’hauria pogut esperar,
el volum de queixes vinculades a l’atenció so-
cial rebuda no ha crescut proporcionalment
al sentiment latent de necessitat. Hi ha qui
manifesta el seu desengany davant dels recur-
sos socials bàsics disponibles per experiència
pròpia o aliena i considera innecessari plan-
tejar cap queixa. El que caracteritza la majo-
ria de les queixes rebudes és la gravetat de les
situacions plantejades i la constatació que la
seva solució no és senzilla ni depèn només de
l’atenció social bàsica.

De tota manera, un tema que continua sub-
jacent en moltes queixes és la dificultat de
contactar amb els i les professionals de ser-
veis socials per telèfon. Sovint, els ciutadans
i ciutadanes comenten que no reben respos-

ta a les seves trucades, malgrat deixar l’encàr-
rec que necessiten parlar amb la seva perso-
na de referència. En definitiva, verbalitzen la
manca d’acompanyament en la recerca d’una
solució a les seves necessitats i veuen en la in-
tervenció professional més una actuació reac-
tiva i a remolc de les seves demandes que no
pas proactiva i resolutiva. Aquest fet pot pro-
vocar, en alguns casos, un sentiment de de-
semparament i de manca de confiança en
l’Administració municipal.

El tema de l’accés a una alimentació bàsica,
com s’ha dit anteriorment, planteja la neces-
sitat d’un ordenament en la seva distribució
entre les persones necessitades, la qual cosa
podria millorar a partir de la recent constitu-
ïda Taula Solidària d’Aliments, que ha de
permetre assegurar el dret a la consecució d’a-
liments bàsics de tota persona que ho sol·li-
citi, malgrat que això suposi una fugida de la
responsabilitat pública directa sobre els ser-
veis socials. 

B. Prostitució

Al llarg de l’any, s’han tramitat diverses quei-
xes vinculades al fenomen de la prostitució al
carrer, les quals s’han tractat en el capítol 3
d’aquest informe, sobre llicències d’activitat,
per estar vinculades a aquest concepte. En
una d’aquestes queixes, els veïns i veïnes d’u-
na comunitat on presumiblement hi havia un
pis que feia la funció de meublé es queixaven
de la manca d’actuació de l’Ajuntament. Una
altra va posar de manifest que la normativa
que opera en matèria de l’activitat de prosti-
tució és ineficaç i insuficient per abordar i or-
denar aquest fenomen, que existeix en alguns
punts de la ciutat de forma continuada des
de fa anys. Queixes com aquestes posen de
manifest que no es plantegen mesures con-
cretes, en paral·lel a la persecució de la pros-
titució al carrer, que evitin que l’oferta i la
demanda de serveis sexuals es produeixin al
carrer. 
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Vilà creu que la prostitució al carrer
no és una conducta incívica sinó 
un fenomen social molt complex que
afecta moltes dones en risc d’exclusió

Durant l’any, es va treballar en una interven-
ció d’ofici que va consistir en l’estudi dels
canvis que el Govern municipal volia intro-
duir en l’Ordenança de mesures per fomen-
tar i garantir la convivència. Després de l’a-
nàlisi de la proposta municipal, la síndica va
comunicar a la Tinència d’Alcaldia la seva
disconformitat amb el projecte de modifica-
ció dels articles 39 i 40 de l’Ordenança per
considerar que no s’estava regulant d’una ma-
nera eficaç una realitat existent i que persis-
teix en el temps, ans al contrari, podia crear
indefensió a moltes dones. Per aquest motiu,
va fer arribar al consistori el seu posiciona-
ment en un informe que reiterava el posicio-
nament inicial de la Sindicatura envers el
qüestionament de la inclusió de la prostitu-
ció en el text normatiu, ja l’any 2005, per-
què considerava que la prostitució al carrer
no és una conducta incívica sinó un fenomen
social molt complex que afecta, sobretot, do-
nes amb risc d’exclusió i alta vulnerabilitat
social. La modificació de l’Ordenança té un
caràcter, principalment, punitiu i pot com-
portar una major desprotecció per a les dones
que exerceixen la prostitució.

Les conclusions de l’informe de maig de 2012
feien referència a:
• La incongruència de la permissibilitat en la
publicitat de la prostitució en els mitjans de
comunicació amb l’ordenació normativa orien-
tada a la seva total prohibició. Així mateix,
sorprèn que el Pla especial d’establiments de
concurrència pública, hoteleria i altres serveis
del districte de Ciutat Vella, districte on la
prostitució al carrer està molt arrelada, no ad-
meti en cap de les onze zones territorials en
què es divideix establiments dedicats a l’acti-

vitat p.1.2 “meublé”, ni els locals on s’exerceix
la prostitució, que correspon als epígrafs
2.2.7.1 i 2.2.7.2, a diferència de la regulació
que fan altres districtes de la ciutat.

• La modificació proposada té un marcat ca-
ràcter punitiu, no té en compte la complexi-
tat del fenomen i no distingeix la prostitució
voluntària de la forçada, en la qual les dones
són víctimes de màfies, xarxes i proxenetes.
En pro d’una intervenció abolicionista, pre-
tén penalitzar el client sense considerar altres
aspectes del fenomen ni les seves conseqüèn-
cies. Malgrat aquesta visió que considera víc-
times les dones que exerceixen la prostitució
al carrer, només s’endureixen els articles 39 i
40 i, en canvi, l’article 41 no es reforça ni
s’estudia la inclusió de noves mesures que
tinguin en compte els tres eixos bàsics del
perfil de les dones que exerceixen al carrer:
pobresa, immigració i maternitat.

• Cal pensar en alternatives per evitar que les
negociacions entre prostitutes i clients es fa-
cin al carrer i ocasionin molèsties al veïnat,
als comerços i a la gent que passa pel carrer,
i també per evitar que es produeixin en pisos
o locals sense cap tipus de control.

• L’enduriment de l’Ordenança, que més enllà
d’aconseguir l’eradicació de la prostitució al
carrer, la invisibilitza d’una manera preocupant,
pot comportar, entre altres conseqüències:

- Un allunyament del servei municipal
Abits i de les entitats socials que detecten
les dones i les atenen.
- Una major desprotecció, vulnerabilitat
i exclusió social de les dones.
- Un desplaçament de l’activitat a pisos
difícilment controlables, on les dones són
més vulnerables i els veïns i veïnes que-
den més perjudicats.
- Una major inseguretat jurídica de les
persones imputades per causa de la utilit-
zació habitual de la presumpció de vera-
citat de les afirmacions de la Guàrdia Ur-
bana.
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El Plenari del Consell Municipal va aprovar,
en data 16 d’agost de 2012, la modificació dels
articles 39 i 40 de l’Ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana
en l’espai públic de Barcelona. L’article 39 re-
cull les normes de conducta, i l’article 40, el
règim de sancions a clients i prostitutes.

La regidora de la Dona i els Drets Civils va
respondre l’informe de la síndica dient que
l’actuació municipal tenia tres objectius prin-
cipals, que desenvolupa en el seu escrit:
• Lluitar contra l’explotació sexual i les xar-
xes de tràfic de persones, a través de l’acció
conjunta dels cossos policials.
• Potenciar l’atenció a les persones que exer-

ceixen la prostitució a través de l’agència
Abits, que ha tingut un augment pressupos-
tari del 67 %.
• Pel que fa a l’Ordenança, posar l’accent so-
bre el client.

Una primera valoració dels representants
municipals, a un mes de la seva aprovació i
posada en marxa, indica que la Guàrdia Ur-
bana va fer 204 denúncies a les treballado-
res sexuals i 112 als clients, fet contrari a
l’objectiu de l’Ordenança, que era el de per-
seguir els clients. De tota manera, segons
una resposta de la Guàrdia Urbana a la sín-
dica, l’activitat denunciadora als clients s’ha
incrementat un 109,8 %. 
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En la secció de ciutadania, veïnatge i im-
migració, la síndica ha rebut, durant l’any
2012, 26 queixes.

A. Ciutadania i veïnatge 

Els drets humans promulgats en la Declara-
ció Universal dels Drets Humans de 1945
són un patrimoni públic i universal i la
Unió Europea considera que l’estat de dret,
la democràcia i els drets humans són una
part inseparable de la Unió Europea. L’any
2000 la Carta dels Drets Fonamentals de la
Unió Europea reuneix per primera vegada
tots els drets personals, cívics, polítics, so-
cials i econòmics, de manera que s’erigeix
en el document més important de la Unió
Europea en el terreny de la defensa dels
drets de les persones.

El títol 1 de La Constitució espanyola estableix
que les normes relatives als drets fonamentals
i a les llibertats públiques s’interpretaran de
conformitat amb la Declaració Universal dels
Drets Humans i els tractats i acords interna-
cionals sobre aquesta matèria signants per Es-
panya. 

La ciutadania té dret a trobar 
a Barcelona les condicions 
per a la seva realització política,
social i ecològica 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat, promoguda i signada pel
municipi de Barcelona l’any 2000 a Saint-De-
nis, se centra en les competències i els com-
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A. Ciutadania i veïnatge 
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EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENTS NÚM. 133/2012, 134/2012, 162/2012, 172/2012, 208/2012, 215/2012,
220/2012, 434/2012, 511/2012 I 605/2012. SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL
D’UNIONS CIVILS.

La supressió per part de l’Ajuntament del Registre Municipal d’Unions Civils de l’A-
juntament de Barcelona (RMUC), el 21 de desembre de 2011, va comportar la presen-
tació de queixes per part de ciutadans i ciutadanes que hi estaven registrats i que veien
que es restringien els seus drets. A l’objecte d’analitzar els possibles efectes que l’elimi-
nació del Registre podia comportar sobre els drets de les persones interessades, la síndi-
ca de greuges va obrir una investigació.

L’RMUC es va crear l’any 1994 per donar formalitat administrativa a la unió de parelles de
fet que no volien o no podien per impediments socials contraure matrimoni. Així se salvava
el buit legal existent en aquell moment i s’obria la possibilitat d’acreditar la situació de pa-
rella de fet per accedir a determinades prestacions. Actualment seguia complint una funció
registral d’acreditació important per accedir a determinades prestacions, tot i que, amb l’en-
trada en vigor de la Llei estatal 13/2005, ja s’havia superat el buit legal existent respecte del
dret a contraure matrimoni les parelles homosexuals, i el Codi civil de Catalunya no preveu
cap inscripció registral ni per a la constitució, ni per a l’acreditació de la parella estable.

Ara la funció més important era als efectes d’obtenir l’autorització de residència per ar-
relament social i per a la regulació de parelles mixtes (quan un dels seus membres no té
la ciutadania europea), perquè el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, no reconeix cap
altra mitjà d’acreditació per regular aquestes situacions, i no hi ha alternativa de regis-
tre vàlid ni a nivell estatal ni a nivell català.

L’RMUC és un servei voluntari dels ajuntaments perquè ni la normativa administrati-
va: legislació bàsica estatal de règim local, legislació catalana de règim local, règim es-
pecial de Barcelona; ni la normativa civil: Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, estableixen el deure de crear
o mantenir un registre municipal de parelles estables. I els registres públics, amb eficà-
cia civil, són competència exclusiva de l’Estat, conforme l’article 149.1.8a de la Consti-
tució espanyola. 
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promisos del Govern de la ciutat en matèria
de drets humans. Indica que els ciutadans i
ciutadanes tenen dret a trobar a la ciutat les
condicions per a la seva realització política, so-
cial i ecològica. I que les autoritats municipals
fomenten amb tots els mitjans disponibles el
respecte de la dignitat de tots i totes i la qua-
litat de vida de la seva població. 

Els poders públics han de vetllar, doncs, pel
respecte als drets humans i la no-discrimi-
nació i han protegir especialment els seus
ciutadans i ciutadanes de pràctiques que pu-
guin comportar una conculcació o limitació
d’aquests drets.



La síndica, en el seu estudi, reconeix que no hi ha cap obligació legal de l’Ajuntament
de disposar d’aquest Registre, i que la seva funcionalitat és qüestionable en un registre
municipal, però indica que la seva supressió provocarà clarament una restricció dels drets
de residència a la Unió Europea a la parella de fet extracomunitària d’un ciutadà o ciu-
tadana de la Unió, i, també, a les persones estrangeres no comunitàries, perquè amb la
seva supressió s’ha anul·lat una funció reconeguda per la normativa estatal per al reco-
neixement d’aquestes situacions i deixa aquestes parelles sense cap alternativa.

Per això, la funcionalitat de l’RMUC, indica l’informe, resultava insubstituïble, i per tal
que no quedin desprotegides les situacions indicades, la síndica creu que la millor solu-
ció seria la creació d’un registre estatal, amb la modificació de la legislació de l’empa-
dronament o del Registre civil per permetre la inscripció, i així ho ha comunicat a l’A-
juntament i al Defensor de Pueblo, per tal que promoguin les accions pertinents per
resoldre aquesta situació de desemparament.

EXPEDIENT NÚM. 244/2012. POSSIBLE CENSURA D’UN INFORME SOBRE NOUS
MODELS DE FAMÍLIA.

L’interessat, en nom d’una entitat social, manifestava el seu total desacord pel canvi del
contingut del quadern central del número 84 de la revista Barcelona Metròpolis, que feia
referència als nous models de família, i veia en aquesta actuació una censura a determinats
articles d’aquest informe. El nou dossier tractava del repte tecnològic a les grans ciutats. 

Segons l’Ajuntament, aquest canvi va estar motivat per la coincidència de la publicació del
núm. 84 de la revista amb la celebració a Barcelona del Mobile World Congress, i perquè
representava una oportunitat per a la projecció internacional de la ciutat. D’altra banda,
l’Ajuntament indicava que la difusió de l’informe “Noves formes de família” estava asse-
gurada perquè es podia consultar a la pàgina web de la revista, que té prop de 10.000 vi-
sites mensuals, i que en canvi el tiratge de la revista era només de 4.000 exemplars. 

L’article 20 de l’Estatut d’autonomia reconeix i protegeix el dret a expressar i difondre
lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o
qualsevol altre mitjà de reproducció; així com reconeix el dret a la producció i a la crea-
ció literària, artística, científica i tècnica; a comunicar o a rebre lliurement informació
veraç per qualsevol mitjà d’informació i estableix que l’exercici d’aquests drets no pot
ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia. 

En l’anàlisi de les accions portades a terme per l’Ajuntament, es va comprovar que els
articles del dossier no estaven en els apartats habituals de la pàgina web, no es trobaven
ni en la relació de temes ni per autors, i tampoc no figuraven en l’apartat reservat als
quaderns centrals. El dossier estava penjat en el blog del web, un apartat no habitual per
a aquest tipus d’informació i que està pràcticament inactiu. Segons informació d’aquest
mateix blog, les entrades al blog l’any 2011 no van arribar a la desena.

Un cop estudiats els fets, la síndica va considerar que, si bé el canvi del contingut del
dossier es podria entendre per raó d’oportunitat, no era acceptable la manca de difusió
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d’aquest dossier perquè s’havia penjat en un lloc molt poc accessible de la pàgina web,
i per tant l’Ajuntament no havia servit amb objectivitat els interessos generals i no ha-
via actuat d’una manera imparcial i transparent. Per això, la síndica va concloure que
l’Ajuntament no havia garantit el dret a expressar i difondre lliurement opinions cien-
tífiques i tècniques. I va recomanar que el dossier s’edités en el proper número de la re-
vista Barcelona Metròpolis i/o assegurés que fos accessible a la pàgina web de la revista. 

Pel que fa a un altre àmbit, a partir de les
queixes de ciutadans i ciutadanes que se sen-
tien discriminats per l’Ajuntament perquè
no podien optar a una plaça d’agent a la
Guàr dia Urbana per raó d’edat, la síndica va 
obrir una actuació d’ofici per valorar si el 
requisit del límit màxim d’edat per a l’accés
al cos de la Guàrdia Urbana col·lideix amb
el dret fonamental a la no-discriminació, re-
conegut en la Constitució espanyola i en la
Carta de la Unió Europea, i amb els princi-
pis del mèrit i de la capacitat per a l’accés a
la funció pública establerts, també, consti-
tucionalment. El tractament donat a aques-
ta actuació s’exposa en el capítol 3 del títol
segon sobre funció pública, en què la síndi-
ca considera que la simple presumpció d’in-
habilitat per raó d’edat per a l’accés a una
funció pública suposa una discriminació per
restricció injustificada del dret a la igualtat
davant de la llei. 

VALORACIÓ

S’entén per discriminació quan una persona
és tractada d’una manera menys favorable que
una altra en una situació anàloga, o quan una
disposició, criteri o pràctica aparentment
neutres poden ocasionar un desavantatge par-
ticular a unes persones respecte d’unes altres.
En algunes ocasions, però, és complex deter-
minar clarament quan es produeix discrimi-
nació i sota quin supòsit, per això és impres-
cindible que l’actuació de l’Administració
sigui transparent i no pugui haver-hi cap ti-
pus de dubte en les seves disposicions.
Barcelona ha estat una ciutat pionera en la de-

fensa dels drets humans i del dret a la igualtat
i a la no-discriminació. I així ho ha demostrat
en la posada en marxa de diferents serveis i or-
ganismes que vetllen perquè aquest drets no
siguin conculcats. El Consell Municipal de
Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, l’O-
ficina per la No-Discriminació, l’Observatori
dels Drets Humans, en són alguns exemples,
així com ho va ser en el seu moment el Regis-
tre Municipal d’Unions Civils.

Aquest any, però, la síndica ha hagut de de-
manar més transparència a l’Ajuntament en
algunes de les seves actuacions davant de les
queixes presentades per ciutadans i ciutadanes
que s’han considerat discriminats per l’actua-
ció de Administració. Tot i l’existència d’una
definició consensuada de la discriminació no
sempre és fàcil determinar si s’ha conculcat
aquest dret. Però, de l’anàlisi dels casos que
han arribat a aquesta Sindicatura, s’ha conclòs
que l’actuació de l’Ajuntament no ha estat
prou transparent i que no ha vetllat suficient-
ment pels drets a la no-discriminació. 

L’actuació municipal no ha estat
prou transparent pel que fa al fet 
de vetllar suficientment pels drets 
a la no-discriminació

Una bona Administració és aquella que prote-
geix els seus ciutadans i ciutadanes davant de
qualsevol tipus de discriminació. La disposició
del límit d’edat per a l’accés al cos de la Guàr-
dia Urbana, per exemple, ocasiona un desavan-



tatge particular a les persones que no poden
accedir a aquest cos únicament per qüestions
d’edat, i en canvi l’edat no garanteix la idone-
ïtat del lloc de treball. I podria passar que que-
dessin excloses per edat algunes persones aspi-
rants amb millors condicions físiques i
psíquiques que les seleccionades. Per tant, el
límit de l’edat, sense cap altra justificació, és
un fet discriminatori, i així ho ha reconegut la
jurisprudència existent. La idoneïtat d’una per-
sona ha d’estar garantida en les proves psicofí-
siques i mèdiques que es realitzen, i amb l’ac-
tual límit d’edat s’incompliria, també, el
principi constitucional del mèrit i de la capa-
citat per a l’accés a la funció pública. 

Una altra actuació, com la decisió de no publi-
car el dossier central del núm. 84 de la revista
Barcelona Metròpolis “Noves formes de família”,
per raons d’oportunitat, i no fer-ne una difu-
sió adient a la pàgina web de la revista, es pot
considerar discriminatòria perquè els articles
que contenia el dossier van ser tractats d’una
manera menys favorable del que s’havia acor-
dat prèviament en l’anterior Consell Editorial. 

Tot i que la diversitat de models familiars ha
estat plenament acceptada pels governs lo-
cals, aquesta actuació va donar lloc a la inter-
pretació d’una possible censura d’alguns dels
seus articles, concretament els que feien una
anàlisi sobre els matrimonis entre persones
del mateix sexe i les famílies lesboparentals,
i la no-acceptació d’aquesta diversitat per
motius d’orientació sexual. Una actuació més
clara i transparent de l’Administració hauria
evitat una decisió que va acabar sent discri-
minatòria perquè no va protegir eficientment
el dret a expressar i difondre lliurement les
opinions científiques. 

El dossier aporta informació científica i contras -
tada sobre el tema tractat i ha tingut un cost
econòmic important. Certament aquest dossier
havia estat compromès per l’anterior Consell
d’Edicions i Publicacions de la revista, però una
bona Administració hauria assegurat la seva

publicació en el número següent de la revista
i/o la seva difusió a la pàgina web corresponent,
perquè Barcelona Metròpolis és una revista críti-
ca i de reflexió que tracta sobre temes actuals
però no d’immediata actualitat. La intervenció
de la síndica ha fet rectificar la disposició de
l’Ajuntament, però ha quedat la sensació que
l’Ajuntament no ha vetllat suficientment pel
dret a la diversitat de famílies ni a la difusió
d’opinions de valor científic i tècnic.

Respecte de la supressió del Registre Muni-
cipal d’Unions Civils, la síndica reconeix que
aquest és un servei voluntari dels ajunta-
ments, i que aquests no tenen capacitat per
controlar adientment aquest tipus de regis-
tre, però considera que era encara imprescin-
dible per protegir els drets de residència a la
Unió Europea a la parella de fet extracomu-
nitària d’un ciutadà o ciutadana de la Unió,
i també, a les persones estrangeres no comu-
nitàries. I que ara quedaran desprotegides si-
tuacions molt dignes d’empara, com així ha
estat en el cas d’una ciutadana de Bielorús-
sia, parella de fet d’un ciutadà català, de qui
està esperant un fill, a qui no han pogut re-
novar el visat perquè l’Oficina d’Estrangers
de Barcelona no li ha acceptat cap altre do-
cument acreditatiu de la seva situació que no
sigui el Registre de Parelles de Fet.

Per això, lamenta que l’Ajuntament no hagi
estat sensible a protegir aquests drets fins que
hi hagués una altra alternativa possible, tal
com ho va ser al seu moment la protecció dels
drets de les parelles de fet, que va cobrir el
buit legal que hi havia quan es va crear. 

B. Immigració 

Diu l’Estatut de Catalunya que els poders pú-
blics han d’emprendre les accions necessàries
per establir un règim d’acolliment de les per-
sones immigrades i han de promoure les po-
lítiques que garanteixin el reconeixement i
l’efectivitat dels drets i deures de les perso-
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nes immigrades, la igualtat d’oportunitats,
les prestacions i els ajuts que en permetin la
plena acomodació social i econòmica i la par-
ticipació en els afers públics.

Les queixes formulades davant de la Sindica-
tura, amb incidència en l’àmbit d’immigra-
ció, pràcticament han estat assessoraments re-
latius a la tramitació de diversos procediments
d’estrangeria, com la renovació de la residèn-
cia; la possibilitat de recórrer la desestimació
d’un reagrupament familiar; la formalització
d’un permís de treball, o els terminis que s’u-
tilitzen per emetre l’informe de disponibili-
tat d’habitatge.

Una altra qüestió plantejada per dos ciuta-
dans d’origen estranger ha estat la situació
de vulnerabilitat en què queden després de
la tramitació de diversos expedients sancio-
nadors iniciats contra ells per incompliment
de l’Ordenança de mesures per fomentar i
garantir la convivència ciutadana en l’espai
públic, concretament per exercir la venda
ambulant en l’espai públic.

També s’han plantejat diverses qüestions re-
latives a l’actuació administrativa vers la po-
blació que ocupa naus en desús, que estan
veien com són desallotjats amb motiu de la
tramitació d’expedients de declaració d’in-
frahabitatge. 

En el marc d’estrangeria, la regulació bàsica
consisteix en: la Llei orgànica 4/2000, que re-
gula els drets i les llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social, i el Reial

decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’a-
prova el Reglament de la Llei orgànica
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració social.

Algunes persones d’origen estranger
han presentat una queixa per 
les sancions que els han imposat per
exercir la venda ambulant 
de manera irregular

La Llei 22/1998, de la Carta Municipal de
Barcelona, quan es refereix als drets dels ve-
ïns i veïnes, estableix que l’Ajuntament ha de
vetllar perquè a la ciutat no es produeixin
conductes discriminatòries negatives per raó
de raça, religió, color, ascendència, edat, gè-
nere, sexe, discapacitat o lloc de naixement.
La ciutat i la ciutadania han de fer extensiu el
seu zel en la defensa i la protecció d’aquests
drets fonamentals a totes les persones que es
troben a la ciutat sense ser-ne residents.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat determina que les ciu-
tats signatàries es comprometen a protegir el
dret general als serveis públics de protecció
social. En el mateix sentit, la Carta de Ciu-
tadania de l’Ajuntament de Barcelona esta-
bleix, en l’article 4, que totes les persones te-
nen dret a trobar a la ciutat les condicions
socials, econòmiques, polítiques, culturals,
ambientats i d’accessibilitat universal per
viure-hi dignament.
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EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 546/2012. APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL CIVISME A
PERSONES IMMIGRANTS SENSE AUTORITZACIÓ DE TREBALL.

El promotor de la queixa es trobava a Espanya en situació irregular. Manifestava que el
retorn al seu país d’origen, Afganistan, suposaria l’obligació d’integrar-se a l’exèrcit,
qüestió a la qual feia objecció. Davant de la impossibilitat de trobar recursos per sobre-



viure en la seva situació administrativa, es dedicava a la venda ambulant d’articles diri-
gits als turistes. Va ser sancionat 177 vegades des del 2008 per l’autoria de venda am-
bulant i la col·laboració en l’autoria d’altres, i va acumular un deute amb la hisenda mu-
nicipal d’aproximadament 60.000 euros.

La Sindicatura, preocupada per aquesta situació per entendre que es tractava d’un as-
sumpte d’una alta complexitat i que anava més enllà dels procediments sancionadors im-
posats, va demanar a l’Ajuntament conèixer la finalitat de les multes a persones que es
troben en una situació de vulnerabilitat i sobre si se’ls oferien alternatives en considera-
ció a la seva situació personal. També es va interessar per la valoració en termes d’eficà-
cia del procediment sancionador i sobre les conseqüències de la tramitació tant per a
l’Administració com per a la persona interessada.

La resposta municipal va obviar la referència a l’eficàcia del procediment i a les conseqüèn-
cies de la tramitació i es va limitar a justificar l’actuació de la Guàrdia Urbana en l’aplica-
ció de l’Ordenança de convivència i civisme, i va al·legar que, quan els ciutadans i ciuta-
danes manifesten a la Guàrdia Urbana una situació de necessitat, o bé aquesta és considerada
per la mateixa policia, se’ls assessora i se’ls dóna tota la informació possible per tal que pu-
guin acudir als departaments corresponents a sol·licitar els ajuts que corresponguin.

La síndica va estimar la queixa perquè quedava palesa la manca d’eficàcia de l’Ordenan-
ça del civisme, ja que s’havia iniciat un elevat nombre d’expedients sancionadors sense
que fos factible finalitzar-los, tot i la càrrega que suposava la tramitació tant per a l’Ad-
ministració com per a la persona administrada. Va demanar el sobreseïment dels expe-
dients ja que va considerar que s’originaven en conductes generades per l’estat de neces-
sitat de l’infractor i que no constava quantificat el perjudici ocasionat a la convivència
ciutadana en l’espai públic. Va recomanar a l’Ajuntament que es reforcessin les actua-
cions preventives per evitar les situacions de vulnerabilitat, especialment la dotació de
recursos formatius ocupacionals becats que permetin canalitzar les necessitats de subsis-
tència de les persones immigrants que no disposen de permís de treball.
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VALORACIÓ

Aquest any volem posar de manifest la inci-
dència que té l’aplicació de l’Ordenança de
mesures per fomentar i garantir la convivèn-
cia ciutadana en l’espai públic de Barcelona,
la coneguda com Ordenança del civisme, quan
sanciona persones immigrants i en situació
administrativa irregular. És cert que hi ha un
consens en el sentit que és imprescindible
gestionar la convivència i establir unes regles
socials que permetin conviure en societat i
combatre la conducta de persones incíviques 

que criden, embruten el carrer, trenquen el
mobiliari urbà, fan festes i soroll a la nit, i
que en general pertorben l’ordre social. 

Moltes persones immigrants
exerceixen la venda ambulant 
perquè no disposen d’altres mitjans
de subsistència
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Però el cas que aquí ens ocupa no es pot tit-
llar d’un problema d’incivisme, sinó d’una
més de les expressions d’exclusió social en
l’espai públic. I és que la pràctica de la ven-
da ambulant és exercida majoritàriament per
persones immigrants en situació irregular i
que no disposen de més mitjans de subsis -
tència que els que obtenen de la venda de
productes destinats principalment al turis-
me. La seva situació administrativa tampoc
no els permet l’oportunitat d’acollir-se al Pla
de reinserció social, que preveu la mateixa
Ordenança per a les persones infractores en
matèria de venda ambulant.

El cas que s’ha exposat en l’expedient il·lus-
tratiu no és un cas aïllat. A la Sindicatura es
va estudiar una altra queixa molt similar en
què el ciutadà acumulava 94 sancions per la
mateixa conducta. Cal tenir en consideració
que, en el cas al qual ens referim, el total de
les 177 multes s’havien posat entre l’any
2008 i l’any 2010, i van derivar en expe-
dients sancionadors amb un deute total acu-
mulat d’uns 60.000 euros. En el decurs d’a-
questa activitat sancionadora es va produir
un debat polític sobre la conveniència d’in-
cloure, en la normativa d’estrangeria, la pos-
sibilitat de reflectir aquestes conductes incí-
viques en els corresponents informes
d’arrelament que els ajuntaments elevaven a
la Delegació del Govern per tal que aquesta
es pronunciés sobre la petició de regulació per
arrelament de la persona estrangera. Tot i que
legalment aquests informes no eren vincu-
lants, ni ho són ara, el cert és que a la pràcti-
ca són molt influents per a l’Administració
central a l’hora de valorar si estima o deses-
tima la petició. 

Tot i la polèmica que es va generar, el nou
Reglament que desenvolupa la Llei d’estran-
geria no té empara legal perquè els governs
autonòmics, competents ara, traslladin la in-
formació facilitada pels ajuntaments relativa
a les infraccions comeses a les ordenances mu-
nicipals en matèria de civisme. En vista del

que estableix la normativa consultada, en els
supòsits d’arrelament social acreditat mitjan-
çant informe, s’haurà de fer constar, entre al-
tres factors d’arrelament que puguin ser acre-
ditats per les diferents administracions
competents, el temps de permanència de la
persona interessada en el domicili on està em-
padronada, els mitjans econòmics de què dis-
posi, els vincles amb familiars residents a Es-
panya i els esforços d’integració a través del
seguiment de programes d’inserció sociola-
borals i culturals. 

A l’efecte de concretar aquesta disposició nor-
mativa, la Secretaria d’Estat d’Immigració i
Emigració ha dictat una instrucció que pre-
cisa el contingut a valorar pel que fa a l’es-
forç d’integració de la persona estrangera, i
fa referència al seguiment de programes d’in-
serció sociolaborals i culturals, amb informa-
ció de l’entitat organitzadora d’aquests, del
nombre d’hores de desenvolupament de cada
programa i del seu contingut. També es tin-
drà en consideració la seva assistència regu-
lar als programes i en cap cas es tindrà en
compte el grau de superació de les proves que
hagi pogut realitzar.

D’aquest marc normatiu s’extreu que l’esperit
de la norma és el de regularitzar les persones
que hagin realitzat conductes positives sense
que hi hagi lloc per tenir en compte conductes
que, tot i ser considerades pels responsables mu-
nicipals com a incíviques, hagin estat fruit de
l’estat de necessitat de la persona estrangera. 

Efectivament, la imposició de sancions per in-
fracció de l’Ordenança del civisme no hauria
de ser rellevant per al Govern central a l’hora
de decidir sobre l’arrelament de la persona es-
trangera, però sí que tindrà una gran repercus-
sió quan aquest regularitzi la seva situació ad-
ministrativa si ho fa després d’aconseguir un
contracte de treball, ja que, si en aquell mo-
ment el procediment sancionador no ha pres-
crit, la hisenda municipal pot iniciar la via de
l’embargament del seu salari per rescabalar-se



del deute municipal, cosa que contribuirà a
agreujar encara més les precarietats a les quals
ja, per si mateixes, estan sotmeses.

Des d’un vessant més social, la identificació
d’incivisme amb immigració pot ser un acte
de poca responsabilitat, i més en un període
de greu crisi econòmica i social com l’actual,
on el que cal són polítiques cohesionadores
que responguin als problemes en positiu. De
l’estudi d’alguns expedients sancionadors tra-
mitats contra persones immigrants amb mo-
tiu d’infringir l’Ordenança del civisme, es va
constatar que la intervenció municipal havia
prescindit de tota consideració prèvia de l’es-
tat de necessitat.

L’Ordenança del civisme és ineficaç
quan se sancionen persones 
en situació de vulnerabilitat

Casos com el plantejat porten a declarar la in-
eficàcia de l’Ordenança del civisme quan san-
ciona conductes més associades a persones en
situació de vulnerabilitat que a persones que,
amb llibertat de decidir, han triat la realitza-
ció d’un conducta incívica. Segons les dades
que un grup municipal va facilitar a la prem-
sa, es va posar de manifest que l’any 2011 no-
més un 8 % de les sancions imposades en com-
pliment de l’Ordenança del civisme es van fer
efectives, amb una gran diferència del que suc-
ceeix amb les multes de trànsit.

En conseqüència, la síndica va recomanar el
sobreseïment dels expedients dels 177 expe-
dients sancionadors per considerar que s’ha-
vien originat en conductes generades per l’es-
tat de necessitat de l’infractor i no constava
quantificat el perjudici causat a la convivèn-
cia ciutadana en l’espai públic.

També va recomanar que es reforcessin les ac-
tuacions preventives per evitar les situacions
de vulnerabilitat, especialment la dotació de
recursos formatius ocupacionals becats que
permetin canalitzar les necessitats de subsis-
tència de les persones immigrades que no dis-
posen de permís de treball. 

C. Assentaments 

La síndica es preocupa i s’ocupa d’aquells ciu-
tadans i ciutadanes i famílies que viuen en
una situació d’extrema pobresa, que no tenen
habitatge i que s’han instal·lat des de fa anys
en naus industrials en desús sense cap mena
de garantia de seguretat ni de salubritat. 

Des de fa mes de dos anys, manté contactes
amb el personal responsable municipal i ha
sol·licitat un pla d’intervenció. Inicialment,
la resposta va consistir a proposar les mesu-
res ordinàries que existeixen per atendre les
persones sense llar mitjançant els recursos bà-
sics que ofereix el servei d’inserció social
(SIS). En diferents moments i després d’al-
guns desallotjaments, es va veure que poques
eren les persones que acceptaven les propos-
tes municipals perquè no s’ajustaven a les se-
ves necessitats. L’únic col·lectiu que des de fa
anys és atès de forma diferenciada per un
equip de serveis socials especialitzat és l’ano-
menat dels galaicoportuguesos, col·lectiu al qual,
si bé li han assegurat uns mínims ingressos
amb l’RMI (renda mínima d’inserció), l’es-
colarització dels i les menors i l’assistència sa-
nitària, no s’ ha avançat en l’oferiment d’u-
nes condicions de vida més salubres.
Segueixen vivint en assentaments, a les seves
caravanes, però no tenen ni aigua corrent, ni
llum, ni clavegueram, i cada cop que aques-
tes persones són desallotjades perden tot el
seu entorn habitual amb tot el que això com-
porta per a la seva integració social. 
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EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 308/2012. ACTUACIÓ D’OFICI ARRAN DE L’INCENDI D’UNA
BARRACA AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ.

La desgràcia de la mort de quatre persones a la nit del 8 al 9 d’abril de 2012 en l’incen-
di de la barraca en la qual vivien al carrer Bilbao, 122, va motivar la petició d’informe
de la síndica a la Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports basada en
la necessitat de concreció de les informacions donades a la premsa per part del mateix
Ajuntament arran d’aquests fets. L’Ajuntament va informar succintament de les perso-
nes localitzades després de l’incendi sense concretar si aquestes persones havien fet ús o
no dels recursos oferts, ni si hi va haver continuïtat en l’atenció social; tampoc no es va-
lorava la idoneïtat de la mateixa intervenció, fet que hauria de permetre pensar i esta-
blir, si escau, alternatives a l’atenció social ordinària. Per tant, es va concloure que l’ac-
tuació amb aquest col·lectiu era clarament insuficient i no congruent amb les obligacions
municipals. Després de la valoració de la resposta municipal, la síndica de greuges de
Barcelona va concloure que el greuge que pateixen moltes persones en exclusió social re-
queria una actuació municipal potent i consensuada més enllà de l’augment pressupos-
tari per als serveis socials efectuat aquest any 2012. La síndica va recomanar a la Tinèn-
cia d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports que avancés en el treball iniciat,
que el prioritzés i que no ajornés la introducció de mesures positives malgrat els obsta-
cles dels moments actuals perquè la manca de solució a aquesta problemàtica podia am-
plificar el mateix problema amb conseqüències no desitjables. 
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VALORACIÓ

La resposta de l’Ajuntament al tema dels as-
sentaments va ser inicialment molt feble, la
qual cosa no donava les garanties necessàries
per suposar que des de l’Administració s’es-
tigués fent una veritable reflexió que apun-
tés a un canvi en les condicions de vida de les
persones que viuen en assentaments de com-
posició i característiques ben diferents, la
qual cosa requereix una intervenció social
també diferent i adequada a cada situació.

El col·lectiu d’ocupants de les naus, en la se-
va majoria homes senegalesos, va ser el des-
tinatari de la primera actuació municipal es-
pecífica centrada en la mesura de govern del
Projecte de retorn amb èxit al Senegal, ja re-
ferida en l’informe de la síndica de greuges
de Barcelona de l’any 2011 quan es trobava
en una fase d’aplicació molt inicial. És trac-
tava d’una prova pilot innovadora que tenia

com a objectiu treballar un pla d’inserció la-
boral vinculat a un retorn voluntari dels im-
migrants senegalesos. 

Només cinc immigrants senegalesos 
es van acollir en sis mesos al pla de
retorn voluntari al seu país d’origen
impulsat pel consistori

Després de sis mesos d’execució del Projecte,
es va elaborar un informe valoratiu que posa-
va de manifest que, malgrat haver contactat
amb més de cinc-centes persones susceptibles
d’acollir-se al projecte, únicament ho van fer
cinc. L’informe atribueix la poca vinculació
aconseguida del col·lectiu de persones sene-
galeses a factors com la manca de confiança
en el projecte, la posició ambigua i reticent
d’algunes entitats, les dificultats per fer co-



incidir oferta i demanda o la dificultat per
construir un grup homogeni per fer la forma-
ció ocupacional, motiu pel qual va ser recon-
duït el projecte d’ocupació en relació amb les
empreses i es va convertir en projectes indi-
vidualitzats d’autoempresa en funció del per-
fil ocupacional dels participants. 

Una vegada finalitzada l’execució del Projec-
te, els responsables municipals van acordar
donar-li continuïtat encara que de forma dis-
minuïda, ja que l’Ajuntament deixa de ser
proactiu i únicament s’activa a demanda de
qualsevol persona que tingui voluntat i re-
quisits per acollir-s’hi. L’any 2013 la Sindi-
catura iniciarà actuacions dirigides a estudiar
el balanç de la implementació d’aquest Pro-
jecte durant l’any 2012. 

La segona actuació de l’Ajuntament va con-
sistir en la posada en marxa d’un grup de tre-
ball amb la participació de diverses àrees i
districtes municipals per avançar en una pro-
posta per concretar un pla sobre assentaments
irregulars que volia dissenyar i implementar
solucions a la problemàtica del barraquisme.
Uns mesos després, el mes d’octubre de
2012, es va presentar l’informe “Pla d’assen-
taments irregulars de Barcelona”. Aquest in-
forme proposava la creació d’una oficina que
depengués de l’Àrea de Qualitat de Vida, i
que seria l’òrgan encarregat de definir les me-
sures i accions específiques a desenvolupar
per abordar d’una manera integral i coordi-
nada el fenomen dels assentaments de perso-
nes itinerants a la ciutat per tal d’executar di-
ferents propostes a les persones que viuen en
els assentaments.

La consolidació de l’Oficina del Pla d’Assen-
taments, el mes de novembre de 2012, havia
de permetre l’inici de les actuacions. La mis-
sió de l’Oficina, segons va manifestar l’Ajun-
tament, seria la de desenvolupar algunes lí-
nies d’actuació vinculades a l’atenció social
bàsica, buscar solucions urbanístiques i d’ha-
bitatge, d’inserció laboral, de seguretat i d’es-

colarització de menors a partir de la diagno-
si que una entitat social estava fent de la si-
tuació.

Les actuacions previstes en el Pla van dirigi-
des a les persones que ocupen les naus i que
voluntàriament vulguin abandonar l’assenta-
ment i seguir un pla d’inserció laboral men-
tre viuen en els allotjaments temporals pre-
vistos. 

El Pla d’assentaments es va concretant i les
persones que en són responsables preveuen
bons resultats, tal com van exposar a la sín-
dica en una reunió. El seu primer objectiu és
vetllar per la seguretat de les persones, i el se-
gon, treballar en benefici de les persones que
estan en risc d’exclusió social. 

Així mateix, i per tal d’establir un objectiu
comú i possible, la síndica insisteix en el fet
que les actuacions municipals es consensuïn
amb els governs de la Generalitat i l’Estat
perquè les seves persones destinatàries són,
en molts casos, persones immigrades en risc
d’exclusió social que són creditores de l’aten-
ció social de les tres administracions per a la
solució de les seves necessitats. S’entén, per
exemple, que el Pla d’assentaments hauria
d’anar en línia amb el Pla d’immigració
2012-2015, que, davant l’estancament de la
població estrangera en la nostra ciutat, vol re-
alitzar un nou enfocament de les polítiques
d’immigració. Per això, el nou Pla d’immi-
gració de l’Ajuntament no centrarà només els
seus esforços en l’acollida, sinó en l’encaix i
la integració de les persones que han triat
Barcelona com la seva ciutat. El nou Pla té
l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat co-
hesionada i amb igualtat d’oportunitats i té
els reptes de propiciar polítiques d’equitat,
reconèixer la diversitat i desenvolupar polí-
tiques d’interacció. 

Tot i això, cal referenciar que el Pla d’assen-
taments ja s’ha començat a desplegar en la se-
va primera fase, la d’evitar un risc per a les
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persones que viuen en naus, ja que l’Ajunta-
ment considera necessari desallotjar-les per
raons de seguretat i salubritat i donar a totes
les persones vulnerables que no tinguin re-
cursos propis de subsistència un allotjament
temporal i la cobertura de les primeres neces-
sitats. La segona fase, que presumiblement
s’iniciarà a finals de gener de 2013, preveu la
implementació d’una acció per treballar el
vessant d’inserció sociolaboral de les perso-
nes immigrants que ocupen la nau. En aques-
ta fase està prevista la creació de cooperatives
d’emprenedoria social a les quals es podran
incorporar les persones immigrants que te-
nen permís de residència i treball i les que es
troben en situació regularitzable. 

La síndica considera que les
situacions de les persones immigrades
s’han de resoldre amb el consens 
de l’Ajuntament, la Generalitat 
i l’Estat

La síndica valora positivament aquesta ini-
ciativa i considera que el treball coordinat
amb les entitats socials és imprescindible per
assolir l’èxit de les propostes perquè la rela-

ció i la vinculació amb les persones de les
naus facilita la informació i la confiança en el
projecte. Darrerament la síndica ha observat
que hi ha un cert distanciament entre l’Ajun-
tament i les entitats que treballen amb
aquest col·lectiu. Aquest distanciament es
tradueix en una desconfiança mútua que pot
posar en risc l’acollida d’aquest projecte per
part de la població a la qual va dirigit. És evi-
dent també que, per garantir l’èxit en actua-
cions d’aquests tipus, caldria un consens de
tots els agents socials i les empreses públi-
ques i privades que hi participen.

Un tema no resolt dins del Pla d’assenta-
ments és la conseqüència que el tancament
de les naus comporta a les persones que no
pernocten a la nau però que la utilitzen com
a magatzem de la ferralla que recullen, clas-
sifiquen i venen. Cal tenir en compte que
aquest és l’únic mitjà que tenen de supervi-
vència.

Per tot això, aquesta Sindicatura està fent un
seguiment proper i manté oberta l’actuació
d’ofici pendent dels avenços que es vagin
fent, que tindrà com a primer indicador d’è-
xit el desenllaç de la intervenció a les naus
desallotjades el mes de gener i a la nau indus-
trial del carrer Josep Pla, on està establert un
assentament de grans dimensions.
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En una societat com la nostra a Barcelona,
els mitjans dedicats a la restauració de la sa-
lut estan molt avançats, són onerosos i la se-
va administració està subjecta a un seguit de
protocols que els fan generalment molt efi-
caços. No obstant això, el nostre sistema sa-
nitari està trontollant per diverses raons: una
d’elles és el cost econòmic tan elevat que té
i les retallades a les quals està sent sotmès,
centrades en gran mesura en càrregues mo-
netàries addicionals aplicades a les mateixes
persones usuàries i en la reducció de la dili-
gència en la prestació de determinats serveis.
Una altra raó és que moltes persones tenen
una insuficient consciència col·lectiva i in-
dividual de la importància que té practicar
conductes saludables pel que fa a la higiene
corporal, mental i emocional, l’alimentació,
l’esbarjo, el consum de drogues legals i il·le-
gals i el descans suficient. Perquè el sistema
sanitari sigui viable, cal que hi hagi un equi-
libri entre la manera de viure saludable i el
sistema de prestació de serveis sanitaris as-

sistencials avançats. Altrament, serien in-
compatibles.

A part de les responsabilitats individuals,
també influeixen en gran mesura en l’agreu-
jament d’aquestes disfuncions la promoció
permanent del consum com a element pre-
tesament necessari per mantenir la societat
del benestar i dels equilibris econòmics i la
promoció de conductes de risc i poc respec-
tuoses amb l’entorn i amb les persones amb
les quals convivim en la mateixa ciutat.

En qualsevol cas, val la pena recordar que les
competències municipals es concentren en
els serveis de protecció de la salut, en els de
promoció i en els de prevenció. La prestació
de serveis de restauració de la salut corres-
pon a la Generalitat de Catalunya i, en l’àm-
bit de la xarxa pública assistencial, al Con-
sorci Sanitari de Barcelona, del qual forma
part de manera minoritària l’Ajuntament de
Barcelona.

4.3. Salut

A. Salut pública
B. Serveis sanitaris
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En la secció de salut, la síndica ha rebut, du-
rant l’any 2012, 18 queixes.

També val la pena remarcar que, a part de les
queixes incloses específicament en aquest apar-
tat, moltes queixes tenen a veure amb compo-
nents de la salut individual i col·lectiva dels ciu-
tadans i ciutadanes, com són les que es
refereixen a la impossibilitat de descansar en el
propi domicili pels sorolls provocats pel “bote-
llón” o per la clientela dels locals d’oci, que, en
entrar-hi o sortir-ne, es concentren i romanen a
la via pública amb conductes sorolloses.

A. Salut pública

La major part de les competències munici-
pals en aquesta matèria estan transferides als
districtes municipals, com és, per exemple,
la intervenció en la higiene dels habitatges.
En aquest camp, hi ha hagut dues queixes.
Una es refereix a problemes provocats per
l’impacte ambiental d’aparells o instal·lacions
i l’altra exposava la proliferació de rates en
una zona de la ciutat, com a conseqüència de
la brutícia en un solar particular.

D’ofici es va haver d’interessar la Sindicatu-
ra pel cas d’un comerç regentat per immi-
grants en què s’oferien en el mateix espai es-
tris domèstics de segona mà, roba i carn de
pollastre fresca.

EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENTS NÚM. 663/2012 I 664/2012. PROTECCIÓ DE LA SALUT: INFESTACIÓ
D’INSECTES.

Els dos casos corresponen a dos habitatges veïns, i fan referència a un mateix problema:
la infestació per xinxes procedents d’un tercer habitatge de la mateixa finca. Les promo-
tores de les queixes manifestaven el seu malestar i la seva preocupació per la inacció dels
serveis municipals davant dels problemes que els provocaven a elles i a la seva família la
proliferació de xinxes procedents d’un pis veí, malgrat haver-ho denunciat davant del
Districte de Sants-Montjuïc feia més de quinze dies. La comunitat de propietaris i pro-
pietàries s’havia fet càrrec d’una operació de desinsectació, però aquesta no havia estat
suficient perquè no havia estat duta a terme d’una manera correcta per les persones ocu-
pants del pis problemàtic. Els serveis municipals no havien progressat en la seva inter-
venció perquè no els obrien la porta en el pis aparentment causa del problema. Les fa-
mílies afectades van haver de llençar la majoria de les seves pertinences i van haver d’anar
a viure temporalment a casa de familiars. La síndica de greuges va estimar les queixes i,
tot recordant que era competència del Districte intervenir en aquest cas per tal que les
persones responsables del problema hi posessin solució, va advertir al Districte de Sants-
Montjuïc que la manca de diligència i de rigor en les seves actuacions en aquest cas per-
metien que es prolongués la vulneració de drets bàsics de les persones afectades. Malgrat
tot, cal tenir present que les xinxes no transmeten malalties contagioses.
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B. Serveis sanitaris

Gairebé totes les queixes rebudes de serveis sani-
taris feien referència a aspectes que no correspo-
nien a competències de l’Ajuntament de Barce-
lona, i les persones que van contactar amb la Sin-
dicatura de Greuges van ser assessorades sobre els
seus drets i orientades als serveis de l’Adminis-
tració pública competents en cada matèria.

En un cas, el servei implicat era un hospital
públic de Barcelona, i l’objecte de la queixa era
l’atenció rebuda com a usuari, sense entrar en la
valoració mèdica de l’actuació. La síndica de
greuges va demanar informació per mitjà de la
Delegació de Salut de l’Ajuntament i va consi-
derar correcta l’actuació de l’hospital. En un altre
cas, la institució objecte de la queixa era el
PAMEM (Institut Municipal de Prestacions
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal), i
la promotora considerava que havia estat vícti-
ma d’una atenció mèdica negligent per part d’un
dels doctors que la van atendre. La ciutadana
afectada havia presentat també la queixa a la ins-
titució del Síndic de Greuges de Catalunya, que
és la institució competent en aquest cas.

VALORACIÓ

Els casos corresponents a protecció de la sa-
lut posen en evidència la importància que
l’Ajuntament de Barcelona actuï amb cohe-
rència i amb diligència quan existeixen si-
tuacions de risc per a la salut o que reduei-
xen el benestar legítim de les persones en els
seus domicilis. En aquest sentit, el fet que
les persones ocupants del pis on semblava
que s’havia originat la plaga de xinxes no ob-
rissin als inspectors i que aquests hague s sin
aturat la seva intervenció inicial perquè no
s’hi podien comunicar perquè no els ente-
nien, es podia haver evitat fàcilment, per 
exemple, recorrent al servei gratuït d’inter-
pretació a cinc idiomes que ofereix l’Ajunta-
ment de Barcelona a les seves oficines d’aten-
ció al ciutadà. Una altra opció és que es
proveeixi aquest servei, quan sigui necessa-
ri, com a suport als serveis d’inspecció mu-
nicipals, atès l’elevat percentatge de pobla-
ció estrangera establerta a la ciutat i el fet
que una proporció considerable d’aquesta no
entén ni el català ni el castellà. 
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4.4. Educació i esport

A. Educació
B. Esport

En la secció d’educació i esport, la síndica
ha rebut, durant l’any 2012, 27 queixes.

A. Educació

L’article 28 de la Convenció dels drets de
l’infant reconeix el dret de l’infant a l’edu-
cació i a la igualtat d’oportunitats, i l’obli-
gació dels estats membres a implantar l’en-
senyament primari obligatori i gratuït per
a tothom. Així mateix, l’article 27 de la
Constitució espanyola expressa el dret de
tothom a l’educació i atorga als poders pú-
blics la responsabilitat de garantir aquest
dret. La Carta Magna reconeix la llibertat
d’ensenyament i estableix que l’ensenya-
ment bàsic és obligatori i gratuït.

La normativa específica d’educació està re-
collida principalment en la Llei orgànica
2/2006, d’educació, i en la Llei 1/2009, d’e-
ducació (LEC). Aquests textos legals reite-

ren el dret a l’educació per a totes les perso-
nes i la responsabilitat dels poders públics
de garantir-lo d’una manera efectiva. L’arti-
cle 2 de la LEC estableix que la universali-
tat i l’equitat són dos dels principis rectors
del sistema educatiu que garanteixen la
igual tat d’oportunitats i la integració de tots
els col·lectius. L’article 4 de la LEC estableix
que tothom té dret a accedir en condicions
d’igualtat al sistema educatiu i, també, que
tothom té dret a l’elecció del centre, en el
marc de l’oferta educativa. Pel que fa a les
garanties de gratuïtat, l’article 50 de la LEC
expressa que l’Administració educativa ha
d’assegurar els recursos públics per fer efec-
tiva la gratuïtat dels ensenyaments obliga-
toris i dels declarats gratuïts i que no es pot
imposar l’obligació de fer aportacions a fun-
dacions o associacions de qualsevol tipus, ni
es pot vincular l’escolarització a l’obligato-
rietat de rebre cap servei escolar addicional
que requereixi aportacions econòmiques de
les famílies. El mateix article responsabilit-



za l’Administració educativa de vetllar pel
compliment de les normes reguladores del
procés d’admissió en els centres. 

En el PAM 2012-2015 apareix l’objectiu de
“fer de l’educació i de la cultura un factor
clau de benestar i èxit” i el de “potenciar les
escoles bressol de qualitat per tal d’augmen-
tar l’oferta pública de places”, temes pre-
sents en les queixes estudiades.

En relació amb el període escolar no obliga-
tori, l’escola bressol, s’han rebut diverses
queixes i s’ha iniciat una actuació d’ofici. 

La síndica està estudiant 
els canvis en el model d’escola
bressol municipal introduïts a
l’inici del curs 2012-2013 

Aquesta Sindicatura està estudiant el tema
denunciat per la Plataforma 0-3 vinculat als
canvis en el model d’escola bressol munici-
pal introduïts a l’inici del curs 2012-2013,
plantejat en el Manifest en defensa del mo-
del d’escola bressol pública i serveis comple-

mentaris de l’Ajuntament de Barcelona, que
es va presentar a la síndica. Aquesta platafor-
ma, integrada per treballadors i treballado-
res d’escola bressol, sindicats i pares i mares,
ha vist en els canvis establerts, l’augment de
la ràtio, la disminució de les hores del perso-
nal educador de suport i l’externalització de
tres escoles bressol noves, un risc per al man-
teniment de la coneguda i valorada qualitat
de l’atenció a l’escola bressol municipal. 

De les queixes rebudes, algunes d’elles vin-
culades a la manca de plaça a l’escola bressol
han estat resoltes favorablement per l’Insti-
tut Municipal d’Educació i, per tant, no ha
estat necessària la intervenció de la síndica.

El tancament de dues escoles bressol per a fills
i filles de treballadors i treballadores i una es-
cola bressol municipal també han estat i són
motiu d’estudi per part de la síndica.

Una altra queixa tenia relació amb un dels
aspectes problemàtics introduïts en el fun-
cionament d’una escola bressol per al curs
2012-2013. La queixa posava de manifest la
disconformitat d’una treballadora amb les
condicions laborals del personal de suport
educatiu, funció que ella tenia a l’escola.

164

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 543/2012. CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DE SUPORT
EDUCATIU DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

La promotora de la queixa, que presta serveis en una escola bressol amb la categoria de
“personal de suport educatiu”, exposa un seguit de greuges, com la jornada laboral par-
tida (de 8 a 9 hores del mati, i de 12 a 15 hores), la reducció d’aquesta amb el conse -
güent perjudici econòmic, el contracte per 10 mesos l’any i l’eliminació en el nou Plec
de clàusules de contractació de l’adhesió de l’empresa al conveni de lleure educatiu i 
sociocultural de Catalunya, que té avantatges respecte al conveni estatal.

La resposta municipal als temes plantejats per la síndica concreta que la Comissió de Go-
vern va determinar que els horaris de treball s’adaptessin a la normativa de la Generali-
tat. Així mateix, entén que l’horari de treball correspon al que estableix el Plec de con-
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dicions tècniques que regeix l’adjudicació i que l’Administració no determina el conve-
ni d’aplicació. Finalment, pel que fa a la valoració dels canvis de model educatiu, diu
que l’únic canvi de model que va afectar les condicions laborals del personal docent es
va fer l’any 2003, i que l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) en va fer
una valoració positiva. Conclou l’informe dient que els canvis per al curs 2012-2013 no
han d’afectar la qualitat dels serveis de les escoles bressol perquè estan dins dels estàn-
dards que determina la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Sindicatura, després de valorar la implicació de les condicions laborals en la qua-
litat del servei, conclou que la reducció horària del personal de suport respon més a cri-
teris econòmics que no pas pedagògics, per la qual cosa no s’ha valorat suficientment les
conseqüències de la disminució de l’atenció individual als infants. Així mateix, consi-
dera que la precarietat del lloc de treball del personal de suport pot generar la manca
d’estabilitat de la plantilla, la qual cosa va en detriment de garantir l’estabilitat de la
plantilla de professionals.

Per tot això, la síndica va estimar la queixa perquè, tot i la potestat municipal d’orga-
nitzar el funcionament de la xarxa pública d’escoles bressol, l’existència de condicions
laborals precàries pot tenir incidència en la qualitat del servei que es presta. Va recoma-
nar a l’IMEB que fes un seguiment objectiu de la implantació de la mesura de reducció
del personal en la franja horària de 12 a 15 hores i que es valorés si hi havia afectació de
la qualitat dels serveis que reben els infants.

En relació amb els centres educatius en les
etapes d’educació primària, la Sindicatura ha
supervisat algunes queixes vinculades a les
obres de rehabilitació pendents en alguna es-
cola i d’altres vinculades a la vulneració del
dret d’elecció d’escola i a la disconformitat
amb la tipologia d’escoles de les zones de pro-
ximitat i, finalment, una, en curs, vinculada

a l’adscripció d’instituts a escoles de primà-
ria, encara en estudi.

En relació amb els centres educatius de se-
cundària, s’ha estudiat una queixa vinculada
a les mancances d’un institut relacionades
amb la xarxa Internet, que s’exposa a conti-
nuació.

EXPEDIENT IL·LUSTRATIU

EXPEDIENT NÚM. 154/2012. XARXA INTERNET EN UN INSTITUT DE NOU
BARRIS.

La Direcció i l’equip de professorat d’un institut de secundària del districte de Nou Bar-
ris van presentar una queixa en què manifestaven el seu desacord amb la manca de res-
posta efectiva per part de les persones responsables municipals i autonòmiques al pro-
blema relatiu a la connexió a Internet que pateix l’institut des de fa anys. Senten que
l’alumnat d’aquest institut, d’una zona ja per si mateixa molt vulnerable, està patint un
greuge important respecte a l’alumnat d’altres centres docents de la ciutat perquè no te-



nen els mateixos recursos. La resposta municipal no permet entreveure la solució al greu
problema que planteja la queixa, ja que, malgrat que es manifesta la gran preocupació,
així com la voluntat per resoldre el greuge, per part del Consorci d’Educació, no és tan
visible el camí concret cap a la solució al problema, ja que no es parla en cap moment
d’objectius operatius, ni de concrecions, ni de terminis, ni tampoc de previsió de resul-
tats esperançadors, a curt o mitjà termini, per a l’institut afectat. La síndica va estimar
en part la queixa perquè, tot i l’interès acreditat a trobar la solució al problema, el Con-
sorci d’Educació no està posant els mitjans necessaris i suficients per a la solució del pro-
blema. Es va recomanar al representant municipal en el Consorci d’Educació que, sense
més demora, posés els mitjans necessaris per avançar en la solució del problema i al Dis-
tricte de Nou Barris que s’interessés pel tema plantejat, s’hi impliqués i treballés per a
la seva solució immediata. El Districte de Nou Barris va respondre a la recomanació de
la síndica i va dir que, tot i no ser competència directa del Districte, responsables del
Departament d’Obres i Manteniment dels Serveis Tècnics s’han posat en contacte amb
el Consorci d’Educació als efectes de col·laborar i donar solució al problema relatiu a la
connexió a Internet que pateix l’institut des de fa temps. Segons el Consorci, els proble-
mes actuals s’han de resoldre abans d’acabar l’any 2012.
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VALORACIÓ

Algunes de les queixes rebudes d’aquesta te-
màtica posen de manifest la preocupació de la
ciutadania en general i de cada professional,
en particular, per la qualitat de l’educació en
les diferents etapes de l’escolarització i el risc
de vulneració del dret a la igualtat d’oportu-
nitats per a tots els infants i joves. 

L’escola pública és un dels pilars 
de la societat del benestar; 
és sinònim d’igualtat d’oportunitats
i afavoreix la cohesió social

Aquest malestar, exemplificat en la queixa re-
ferenciada anteriorment (expedient núm.
154/2012), posa de manifest que la manca de
solució urgent a problemes plantejats per les
escoles pot representar un greuge per al seu
alumnat i per a la seva educació.

Respecte a l’etapa d’educació infantil, aques-
ta Sindicatura reconeix la importància de l’es-
cola bressol per a moltes famílies i considera
que cal defensar la qualitat d’aquesta i la pos-
sibilitat que totes les famílies que ho vulgu-
in hi puguin accedir. La Sindicatura ha de-
fensat en diferents moments l’escola pública
per ser un dels pilars de la societat del ben-
estar i perquè és sinònim de qualitat educa-
tiva, igualtat d’oportunitats i prevenció de
l’exclusió social perquè afavoreix la cohesió
social. La síndica considera la primera etapa
de l’educació infantil molt important per al
desenvolupament i l’educació dels infants i
també per a la conciliació familiar i laboral.
Preocupa aquesta Sindicatura que es puguin
anteposar criteris econòmics als pedagògics i
que es pretengui estalviar despesa pública a
costa de la prioritat inqüestionable de formar
i protegir bé la nostra infància.

No és senzill valorar les conseqüències dels
canvis proposats per l’Ajuntament en el mo-
del de funcionament i de gestió de les esco-
les bressol municipals i, per aquest motiu,
se segueix estudiant el tema. De tota mane-



ra, a priori i atenent el moment evolutiu
dels infants i la seva dependència amb les
persones adultes, sembla que tant un aug-
ment de ràtio en els diferents grups d’edat
com la rotació en el personal diari que atén
l’infant, les dificultats de treballar en equip
o la possibilitat d’atendre regularment les
famílies poden ser un obstacle més per ga-
rantir la màxima qualitat.

Per això, tal com diuen les recomanacions de
la síndica i també del síndic en les seves de-
cisions vinculades al model i funcionament
de les escoles bressol municipals, cal exigir
un seguiment intens i continuat per part de
l’IMEB del funcionament de les escoles bres-
sol pròpies i externalitzades en general, en
què s’analitzin amb detall els motius de de-
serció de les famílies o l’absentisme dels in-
fants o inclús la rotació del personal profes-
sional per comprovar els efectes dels canvis
introduïts durant aquest curs 2012-2013. 

B. Esport

Les queixes rebudes l’any 2012 han estat mo-
tivades, en general, per l’augment de les ta-
rifes de les activitats esportives que es realit-
zen en diversos centres o casals, per la
diferent repercussió de l’augment de l’IVA en
els centres esportius i per la supressió de la
gratuïtat en les tarifes per a les persones atu-
rades. D’altres han estat motivades per les
molèsties que genera la pràctica esportiva, per
l’aplicació d’un expedient disciplinari, i per
la negació d’ús de l’espai d’un centre parro-
quial a una associació esportiva arrelada al
territori, en la qual la síndica no va poder in-
tervenir per no ser competència municipal.

L’article 120 de la Carta Municipal de Barce-
lona indica la responsabilitat municipal de pro-
moure i facilitar l’accés a l’esport i la seva pràc-
tica individual i col·lectiva, com a factor fona-
mental del desenvolupament de la persona. 
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EXPEDIENTS IL·LUSTRATIUS

EXPEDIENT NÚM. 12/2012. CANVI DE CRITERI EN ELS CENTRES ESPORTIUS
MUNI CIPALS RESPECTE DE LA BONIFICACIÓ EN LES TARIFES PER A PERSONES
ATURADES.

La persona interessada va manifestar el seu desacord per la supressió de la gratuïtat en
les tarifes per a les persones aturades perquè aquest fet la perjudicava ja que hauria de
deixar de fer esport perquè no podia assumir la quota que se li demanava. L’Ajuntament
va informar que l’any 2011 el cost de les bonificacions de les quotes de les persones en
atur va superar els quatre milions d’euros i que aquesta despesa era inassumible l’any
2012. Per aquest motiu, es va establir un canvi en les condicions de les quotes del col·lec-
tiu esmentat que es concreta en el copagament del 50 % del cost de la tarifa per part de
les persones usuàries i en l’establiment d’un nombre màxim de places becades. 

La síndica va valorar que, si bé l’actuació municipal responia a la normativa vigent, la
supressió de la gratuïtat perjudicava greument un sector de la població amb vulnerabi-
litat econòmica. I va recomanar a l’Institut municipal Barcelona Esports que assegurés
l’accés a les activitats esportives especialment entre els col·lectius més vulnerables, i que
establís bonificacions més idònies per a aquests.



VALORACIÓ

Barcelona és una ciutat amb un fort com-
promís amb l’esport, i així ho ha demostrat
en ser la primera ciutat europea a tenir un
Pla estratègic de l’esport l’any 2001, que
preveia, entre altres línies d’actuació, la de
garantir que l’esport arribés a tothom, i la
de dotar la ciutat d’equipaments esportius
públics integradors.

La crisi econòmica fa perillar la
igualtat d’oportunitats i la inclusió
social en l’àmbit esportiu

L’any 2005, amb la creació de l’Institut Bar-
celona Esports, l’Ajuntament de Barcelona
consolida el seu compromís amb l’esport i amb
la difusió i el desenvolupament de l’activitat
esportiva a la ciutat. I estableix com a finali-
tats, entre d’altres, la de promoure i facilitar
l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la pràcti-
ca fisicoesportiva, entesa com a servei públic i
instrument de salut i benestar; la d’impulsar
la participació de col·lectius específics en ac-
tivitats esportives, com a instrument d’inte-
gració i cohesió socials, i la d’interrelacionar
esport i salut com un mitjà per a la consecu-
ció d’hàbits per a una vida saludable i activa.

EXPEDIENT NÚM. 669/2012. INCREMENT EN LA QUOTA DEL TALLER DE
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT EN UN CENTRE CÍVIC.

La persona interessada, en representació de l’alumnat del centre cívic, va manifestar el
seu desacord amb l’augment excessiu de la quota trimestral del taller de gimnàstica de
manteniment, així com amb els canvis en els horaris i per l’eliminació del torn del ma-
tí. L’Ajuntament va informar que l’augment de preu estava motivat per la necessitat que
les activitats s’autofinancessin perquè no hi havia pressupost per assumir activitats de-
ficitàries. Respecte de l’eliminació del torn i els reajustaments horaris entre les activi-
tats, s’indica que han estat necessaris per poder donar un millor servei, perquè amb aques-
tes mesures el centre pot estar obert tots els dies al matí, quan abans només estava obert
tres dies a la setmana, i s’han pogut oferir tres torns d’activitats. Tot i això, finalment el
Districte va parlar amb l’entitat gestora del centre cívic i es van modificar les tarifes. 

La síndica va valorar que era important poder mantenir uns preus competitius en les ac-
tivitats de tallers que s’ofereixen en els centres cívics, perquè aquests equipaments són
un referent important per a la gent del barri, i que activitats com la indicada són molt
beneficioses per a la salut de les persones, i també són molt importants des d’un punt de
vista social, perquè augmenten els llaços de relació i convivència entre les persones del
barri. L’augment anunciat del 100 % podia constituir un greuge per a un nombre im-
portant d’alumnes que no haurien pogut seguir gaudint de l’activitat. L’augment pac-
tat finalment de la quota en un 15 % i la posada en marxa d’un taller un dia a la setma-
na van ser valorats positivament per la síndica perquè l’increment de la quota era més
raonable i donava alternatives a les persones amb menys recursos econòmics. Respecte
dels canvis horaris efectuats per l’entitat gestora, la síndica va indicar que els reajusta-
ments estaven dins dels marges de discrecionalitat de les entitats gestores per adequar
els horaris a una atenció més global i a una major productivitat, i no afectaven cap dret.
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La consolidació de les instal·lacions esportives
municipals i l’oferta d’activitats esportives són
unes eines de promoció de la igualtat d’opor-
tunitats. D’aquesta manera, les subvencions a
entitats de barri per a activitats esportives afa-
voreixen la inclusió i integració, així com la
política de bonificacions de les tarifes a les per-
sones aturades ha significat una bona pràctica
democràtica per garantir que l’esport arribés a
tothom. 

La disminució, però, del pressupost de les sub-
vencions o de les bonificacions de les tarifes es-
tà repercutint en les capes més desfavorides de
la població, que pateixen així una doble dis-
criminació, perquè l’activitat física i l’esport
són elements clau per a la salut i la qualitat de
vida de les persones, i també un element de
socialització i integració important.

La situació de crisi econòmica actual fa peri-
llar la igualtat d’oportunitats i, per tant, la
inclusió social, per això s’hauria de poder ga-
rantir la sostenibilitat del sistema sense re-
nunciar a la cohesió social. L’Ajuntament ha
de portar a terme polítiques que conjuguin
la viabilitat econòmica, l’esportiva i la social
del sistema esportiu. Les persones en atur i
els infants de famílies en desavantatge social,
conjuntament amb la gent gran, haurien de
ser els col·lectius prioritaris de les polítiques
esportives, i s’hauria d’assegurar que cap
col·lectiu quedés exclòs de les activitats es-
portives per raons econòmiques. Però la pro-
porcionalitat com a principi obliga en totes
les dimensions de la vida, i també que l’in-
crement sigui proporcional a la caiguda dels
ingressos municipals, que no ha estat del
100 %.





TÍTOL III

CONCLUSIONS I
RECOMANACIONS



2012 ha estat un any difícil sobre el qual
cal reflexionar; ha estat un any dolent per a
la nostra societat; retallades de drets, atur, des-
nonaments, reducció de prestacions socials, i el
que és pitjor: desesperança, sentiment d’esfon-
drament, tristesa en famílies empobrides per-
què no veuen un horitzó de millora.

Aquesta és la percepció de la síndica a conse-
qüència del que li tramet una part de la ciuta-
dania que se sent maltractada socialment i no
troba en els serveis públics el benestar que els
justifica. Evidentment no és la percepció de tot-
hom, perquè per a molta gent no hi ha crisi. 

Quan a Espanya es commemoren els 200 anys
del principi de la lluita per la llibertat, la igual -
tat i la fraternitat que traspua la Constitució de
1812, ens trobem en una crisi econòmica, ins-
titucional i de credibilitat política que erosio-
na els drets humans, sembla que el país s’en-
fonsa i només suren els viatgers i viatgeres de
primera classe.

No hem sentit grans projectes o plans de mi-
llora, no sembla que ningú, ni el Govern de
l’Ajuntament, ni el Govern de la Generalitat,
ni el Govern d’Espanya siguin motors de tre-
ball per a la joventut, ni impulsors de la igual -
tat d’oportunitats. Sembla que ningú no està
dissenyant un futur de benestar i democràcia
plena i justa.

L’Estat ha reduït les prestacions de la depen-
dència i les ajudes al lloguer, la Generalitat ha
reduït les ajudes a l’habitatge, ha restringit la
renda mínima, l’Ajuntament (malgrat l’incre-
ment de pressupost) segueix sense un pla de
xoc per afrontar l’absència crònica d’habitatge
social, no assumeix amb plenitud les presta-
cions garantides per la Cartera de serveis so-
cials, i no accepta la democràcia participativa
en les grans decisions de ciutat. 

Per si no fos prou, el Govern de l’Estat ha apu-
jat les taxes a qui vulgui trobar justícia en els
tribunals. D’aquesta manera, qui menys mit-
jans té renunciarà a lluitar pel seu dret dene-

gat en seu administrativa, i es podrà reduir el
cost del poder judicial. 

Cada dia estem ampliant més l’escletxa social, i
generant una societat dual incompatible amb la
dignitat humana. En això sembla que seguim la
tendència generalitzada en països “avançats”.

En aquest panorama, la funció de la síndica és
la d’assessorar el ciutadà o ciutadana, supervi-
sar els expedients qüestionats i proposar millo-
res: l’advertiment, el suggeriment i la recoma-
nació són els instruments que el Consell
Municipal li ha assignat. 

I la primera recomanació és que, en un temps
de crisi com aquest, que ja dura massa, no po-
dem conformar-nos i hem de reemprendre el
viatge per les rutes marcades per la Declaració
Universal dels Drets Humans, pels principis
rectors de la política social i econòmica de la
Constitució espanyola, pels principis de bona
Administració de l’Estatut de Catalunya, pels
compromisos de la Carta Europea de Salvaguar -
da dels Drets Humans a la Ciutat i per les 
bones praxis assumides en la Carta de Ciudada-
nia. Carta de Drets i Deures de Barcelona. 

Totes aquestes normes politicojurídiques ens
volen portar cap al benestar social, i establei-
xen la fórmula adient, fruit de molts anys de
reflexió i experiència humana i política. El pri-
mer pas per avançar és creure que hi ha camí.
I que el camí s’ha de recórrer lligant els articles
9 i 31 de la Constitució: acció de govern mit-
jançant assignació equitativa dels recursos
públics amb eficiència i amb l’objectiu
d’assolir la igualtat entre totes les persones. 

Per tant, la síndica, amb aquest títol final de
conclusions i recomanacions de l’informe anu-
al que presenta al Consell Municipal, no pre-
tén res més sinó que es prengui consciència dels
greuges que viu una part de la població de Bar-
celona, que es compleixin les lleis i que es pla-
nifiquin les solucions pensant en tota la ciuta-
dania, però especialment en el centenar de
milers de persones aturades de la nostra ciutat. 
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1. HÀBITAT

Sobre el dret 
a l’habitatge 

Els problemes de l’hàbitat urbà que més han
arribat a la Sindicatura aquest any 2012 són:
la manca de possibilitats d’accedir a un habi-
tatge a causa de la desmesura del mercat pri-
vat i de la inexistència de promoció pública,
i, d’altra banda, el problema ja endèmic dels
assentaments col·lectius irregulars, al quals
ens referim en el capítol d’immigració. 

En matèria del dret a un habitatge digne, es
troba a faltar, un any més, la ferma voluntat
de treballar políticament perquè la gent tin-
gui una llar en lloc de declinar la intervenció
esperant que el mercat immobiliari s’autore-
guli i solucioni el problema de la gent que
no pot pagar-se-la.

De la legislació de l’Estat no sembla que pu-
guem esperar res: ni la reforma de la legisla-
ció hipotecària soluciona els desnonaments,
ni la seva iniciativa de reforma de la Llei d’ar-
rendaments urbans, en què es rebaixa la du-
rada mínima dels lloguers, ningú no creu que
serveixi per afavorir la posada al mercat dels
habitatges buits, però sí que servirà per afa-
vorir l’especulació i la inestabilitat del domi-
cili de la població espanyola.

Del Consorci de l’Habitatge de Barcelona,
que és tant com dir de l’Ajuntament de Bar-
celona, no s’espera cap impuls de grans pro-
mocions a preus assequibles, i cap ni una per
a la gent d’ingressos inferiors a l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya. El Consor-
ci de l’Habitatge, nascut per afavorir una po-
lítica pròpia d’habitatge a la ciutat que tin-
gui en compte tant la construcció com la
rehabilitació dels barris envellits i que doni
una prioritat especial a les necessitats d’habi-
tatges assequibles i per a la joventut, no té

capacitat de resposta a les més de 25.000
sol·licituds d’habitatge que té enregistrades.

Per tant, la síndica ha de recomanar que
els pressupostos municipals de 2013 apor-
tin impuls a la generació de llocs de tre-
ball mitjançant les accions següents:

• Invertir en política d’habitatge de pro-
tecció oficial a preu assequible, perquè
alguna esperança s’ha de donar a la gent
inscrita en el Registre del Consorci de
l’Habitatge.

• Dotar una partida pressupostària im-
portant de subvencions per a la rehabi-
litació d’habitabilitat interior dels habi-
tatges degradats per garantir el dret a la
dignitat de l’habitatge. En aquesta línia,
convindria subvencionar els propietaris
i propietàries que rehabilitin habitatges
per posar-los a disposició de la Borsa de
lloguer just.

La política d’habitatge
social

En la matèria concreta d’habitatge de protec-
ció oficial de renda social, hauríem de repren-
dre algunes de les reflexions i recomanacions
fetes en anys anteriors, ja que el context ac-
tual segueix sent molt preocupant per la crei-
xent necessitat d’habitatge de lloguer asse-
quible. Aquesta Sindicatura entén que la
situació actual, pel que fa a l’habitatge social,
requereix actuacions decidides i prioritàries
per evitar un empitjorament de la situació re-
sidencial actual, i que cal reorientar part de
la despesa municipal en allotjament d’urgèn-
cia, ja que l’actual resulta molt ineficient. 

El més dur és la manca de solucions als des-
nonaments, i la persistència i l’increment vi-
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sible de gent que ha de subsistir en infraha-
bitatges i en pensions o en una habitació de
relloguer inhòspita. I, com sempre, la man-
ca d’un parc d’habitatges públics per allotjar
les persones que no poden obtenir el seu ha-
bitatge en un mercat que es mostra fortament
especulatiu.

A finals de l’any 2012, el Registre de Sol·li-
citants d’Habitatge amb Protecció Oficial de
Barcelona reflecteix clarament que el percen-
tatge més alt de les sol·licituds d’habitatge
(48 %) representa el col·lectiu de persones
vulnerables econòmicament, ja que cobren
entre el 0,4 % i l’1,4 % de l’IPREM, és a dir,
els seus ingressos anuals estan, grosso modo,
entre els 4.000 i els 15.000 euros, en funció
del nombre de membres de la unitat familiar.
Aquesta dada és suficient per demostrar que
aquestes persones no poden accedir a un ha-
bitatge del mercat privat, ja que amb una ter-
cera part dels seus ingressos mensuals, que és
el desitjable, no poden pagar els lloguers pri-
vats actuals i sol·liciten un habitatge de pro-
tecció oficial. 

La majoria de les persones inscrites i que pre-
senten aquest perfil fa anys que esperen una
adjudicació ja sigui per barem o per sorteig,
perquè les convocatòries per a aquest perfil
han estat des de sempre insuficients. A man-
ca d’una oferta d’habitatge de lloguer asse-
quible per a tota aquella població que ha per-
dut el seu habitatge habitual per motius
diversos, l’Ajuntament fa propostes d’allot-
jament temporal en pisos d’inclusió, pisos
pont, o en el recent obert Centre d’Allotja-
ment Familiar. Aquestes solucions temporals
tenen avantatges, però també inconvenients
importants, ja que es requereix, per tal de ga-
rantir una rotació de les persones que hi po-
den viure, comptar amb un parc d’habitatge
social al qual aquestes persones puguin acce-
dir, perquè, en cas contrari, l’única sortida
possible per a molta gent és molt més precà-
ria, ja que, en moltes ocasions, és redueix a
habitacions de relloguer. 

D’altra banda, en data de 20 de desembre de
2012, el Consorci de l’Habitatge de Barcelo-
na va trametre a aquesta Sindicatura un pro-
jecte de reforma del Reglament de sol·licitants
que requerirà una anàlisi acurada quan es pre-
senti a informació pública, però d’entrada hem
de preocupar-nos per la seva vinculació amb
les queixes rebudes relacionades amb el dèfi-
cit d’un parc públic d’habitatge social. Per
aquest motiu, un dels problemes que a priori
preocupen aquesta Sindicatura és el contingut
de l’article 22 del projecte, en el qual s’oblida
de l’obligació consignada en el reglament ac-
tual de fer una reserva mínima –d’un mínim
del 10 %– per atendre les persones i els col·lec-
tius vulnerables amb risc d’exclusió social, i
queda en el nou reglament un redactat molt
poc concret i compromès.

Així mateix, es troba a faltar el reglament es-
pecífic referit als habitatges destinats a emer-
gències socials, els quals, segons es diu, seran
regulats per una normativa específica més
àgil i que serà, previsiblement, menys garan-
tista. De la mateixa manera que el Registre
de sol·licitants es vol flexibilitzar per ade-
quar-se a les necessitats gestores del moment,
el nou reglament específic d’emergències so-
cials hauria de fer el mateix i considerar, des
de la perspectiva del dret a l’habitatge dig-
ne, la situació de vulnerabilitat residencial de
les persones que perden, per diferents mo -
tius, el seu habitatge i corren el risc de cau-
re en l’exclusió social.

Per tot el que s’ha exposat, es recomana:

• Elaborar un pla de xoc per a la creació
d’un parc públic d’habitatge social que
faci que Barcelona sigui capdavantera en
la garantia del dret a l’habitatge digne,
destinat prioritàriament a la població en
risc d’exclusió social.

• Mantenir i incrementar les actuacions
previstes en la Mesura de Govern per fer
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front als desnonaments de novembre de
2011 i que tenen com a objectiu l’incre-
ment d’habitatges socials per a la pobla-
ció vulnerable.

• Exposar amb transparència a la pàgi-
na web municipal la informació del cens
dels habitatges públics, especificar si es-
tan llogats o pendents d’adjudicació i la
raó corresponent, així com garantir l’e-
ficàcia i eficiència per part de les entitats
promotores públiques en la gestió per a
una nova adjudicació d’aquests.

• Presentar urgentment el nou Regla-
ment de sol·licitants d’habitatges d’e-
mergència social, que doni resposta amb
garantia de dret a totes les situacions de
necessitat protegibles d’acord amb la
Llei del dret a l’habitatge. 

L’Urbanisme i la ciutat

En benefici d’una ciutat urbanísticament més
humana i d’un entorn sostenible i òptim, és
necessari que l’Ajuntament reconegui a les
persones el “dret a la ciutat” proclamat en la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans, ja que la ciutat els pertany; i en aquest
model de ciutat tothom que hi viu ha de po-
der participar en l’urbanisme i en els projec-
tes que afecten els seus drets, i tothom ha de
ser escoltat. 

Un aspecte important de l’urbanisme és el
que afecta el reallotjament de veïns i veïnes
que han d’abandonar els seus antics habitat-
ges, i, tot i que objectivament la nova ubica-
ció millorarà l’anterior, no sempre es valoren
equitativament les vinculacions personals i
emocionals que comporten. Situacions com
aquesta hem trobat i continuarem trobant, la
qual cosa posa en evidència la necessitat de
disposar d’eines de solució de conflictes. 

La qualitat de vida a la ciutat és, cada vega-
da més, una exigència ciutadana i és una obli -
gació pública el control de les disfuncions.
Per això tota activitat que transforma el me-
di físic o hi interacciona econòmicament es-
tà sotmesa a control; ara bé la nova regulació
de la Llei d’economia sostenible de 2011 va
establir amb caràcter general l’exoneració de
la llicència i el control preventiu per a l’exer-
cici d’activitats, llevat que fos necessari per a
la protecció de la salut o seguretat públiques,
el medi ambient o el patrimoni historicoar-
tístic. Anant més enllà, la recent Llei
12/2012, de liberalització del comerç i altres
serveis, exonera de llicència prèvia totes les
obres relatives al condicionament d’aquests
locals quan no requereixen redacció de pro-
jecte d’obra. L’agilitació és important, però
el risc d’infracció de normes i afectació dels
drets del veïnat també.

I per això, la síndica recomana:

• Escoltar, en tot projecte de renovació
urbana o d’impacte sobre la vida dels
ciutadans i ciutadanes, les propostes de
la ciutadania encara que siguin contrà-
ries als projectes de Govern, debatre-les
en els consells de participació i resoldre-
les fonamentadament.

• Gestionar equitativament, i atenent les
situacions particulars, els drets de les
persones afectades pels reallotjaments
urbanístics.

• Agilitar la tramitació dels expedients
de llicències d’obres, sense que això
comporti cap mena de tolerància contrà-
ria a les ordenances ni relaxació de les
inspeccions de verificació posterior del
compliment dels requisits previstos en
la legislació sectorial.
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El medi ambient

En el decurs dels darrers anys, la síndica de
greuges ha rebut un nombre considerable de
queixes que exposen el malestar de nombro-
sos ciutadans i ciutadanes que pateixen pro-
blemes provocats per l’activitat de locals d’o-
ci nocturn, que els han denunciat davant
l’Ajuntament de Barcelona, i que consideren
que l’autoritat municipal no ha actuat o no
ho ha fet amb la resolució necessària per po-
sar-hi fi.

Un altre aspecte a considerar és la tipologia
de situacions exposades en les queixes rebu-
des a la Sindicatura. En alguns casos hi ha lo-
cals que tenen un aforament autoritzat molt
gran, i les activitats que organitzen generen
el desplaçament d’una gran quantitat de per-
sones en marges horaris molt estrets, sempre
en horari nocturn. Com a exemple, podem es-
mentar la zona delimitada pels carrers Almo-
gàvers, Àlaba, Sancho de Ávila i Joan d’Àus-
tria, i la zona delimitada per l’avinguda del
Paral·lel, el carrer Nou de la Rambla i el parc
de les Tres Xemeneies, amb extensió al carrer
Blai. En altres ocasions es tracta de locals pe-
tits, però situats en zones d’habitatges amb
soroll de fons molt baix. Generalment es trac-
ta de bars, que individualment i conjunta-
ment impliquen una quantitat reduïda de
clientela, però l’impacte sonor sobre els habi-
tatges veïns pot ser important o molt impor-
tant. Aquests problemes es veuen agreujats en
els casos en què els establiments disposen de
terrasses o vetlladors amb activitat en horari
de matinada i, especialment, si incompleixen
els horaris autoritzats o excedeixen el nombre
de vetlladors autoritzats. Com a exemple, po-
dem esmentar la plaça de Santa Maria i roda-
lies, la plaça d’Osca, la plaça Reial i rodalies,
la plaça del Diamant o alguns indrets de Sant
Gervasi. 

Finalment, esmentarem algunes zones de
Barcelona, com són diverses places de Gràcia
o de Ciutat Vella, en les quals s’ha consolidat

la concentració de grups de persones en ho-
rari nocturn i de matinada per xerrar i con-
sumir begudes, generalment alcohòliques,
amb comportaments clarament incívics. Ai-
xò, sense tenir una relació directa amb locals
propers, però sovint amb la col·laboració sis-
temàtica de qui es dedica a la venda de llau-
nes o d’altres productes.

Garantir el dret al descans en el propi habi-
tatge és una competència i una obligació in-
eludible de l’Ajuntament de Barcelona i,
també, una responsabilitat compartida per
part de les persones titulars de les activitats
de lleure nocturn i de la clientela o de les per-
sones que decideixen gaudir dels espais pú-
blics per trobar-se o “fer la festa”. Pel que fa
a les conductes dels individus protagonistes
dels problemes, i a la clientela o assimilats,
hi ha des d’actituds incíviques fins a autèn-
tics actes vandàlics, violents o de provocació.
En ocasions, qui protagonitza aquests actes
està sota els efectes de l’alcohol o d’altres dro-
gues i l’Ajuntament ha hagut d’actuar amb
contundència clausurant alguns locals espe-
cialment problemàtics.

Cal fer també referència a aquelles persones
titulars d’activitats de lleure nocturn que
promouen activitats incompatibles amb el
descans normal dels veïns i veïnes en el seu
propi habitatge, ja sigui pels horaris, per la
manca de respecte dels horaris autoritzats, per
la programació o pel condicionament inade-
quat o insuficient del local; i també cal fer es-
ment de les xarxes il·legals organitzades per
facilitar i dur a terme, d’una manera sistemà-
tica, la venda de begudes alcohòliques als car-
rers i places, o la venda d’altres drogues. En
tots aquests casos, considerem que els greu-
ges que generen no afecten només els ciuta-
dans i ciutadanes afectats pels aldarulls o els
sorolls en el seu propi domicili, sinó que tam-
bé afecten les altres persones titulars d’acti-
vitats de lleure o de comerç que esmercen
temps, diners i esforços per respectar la nor-
mativa que regula la seva activitat, inclosa la
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normativa fiscal, i veuen, de vegades amb de-
cepció, com determinada competència infrin-
geix, d’una manera habitual, la normativa vi-
gent en benefici propi amb aparent
impunitat.

Aquestes situacions, d’abordatge complex,
necessiten intervencions específiques des del
territori afectat, però amb visió de ciutat i
amb recursos a nivell de ciutat. Una de les
causes d’aquest plantejament és que està
comprovat que, quan els serveis municipals,
inclosa la Guàrdia Urbana, exerceixen una
pressió elevada sobre un dels punts proble-
màtics, els individus protagonistes dels pro-
blemes es traslladen a altres punts de la ciu-
tat, ja sigui a altres locals similars o altres
places o carrers.

Una altra conclusió és que les iniciatives mu-
nicipals en aquest àmbit haurien de comptar
sistemàticament amb una base àmplia d’a-
gents implicats efectivament, com són el ve-
ïnat afectat, les entitats promotores de les ac-
tivitats i els col·lectius habituats o més
propensos a fer servir els espais públics com
a lloc d’esbarjo. 

En conseqüència, la síndica recomana:

Mantenir i ampliar les línies encetades
d’actuació que donen fruits pel que fa al
control de les activitats sotmeses a llicèn-
cia municipal i que generen directament
o indirectament problemes de soroll en
horari nocturn i de matinada i que, pel
fet d’estar ubicades en locals situats en
zones d’habitatges, impedeixen el des-
cans nocturn del veïnat.

Mantenir i ampliar les línies encetades
d’actuació que donen fruits pel que fa a
la detecció i sanció de les conductes in-
cíviques i vandàliques de les persones i
dels grups que s’apropien d’espais pú-
blics per dur-hi a terme activitats de

lleure o per consumir begudes alcohòli-
ques, especialment quan aquestes acti-
vitats generen sorolls i brutícia que per-
judiquen el veïnat.

Potenciar l’abordatge integral i posar en
pràctica programes d’actuació per
afrontar aquestes problemàtiques mit-
jançant grups de treball en els quals es-
tiguin representats els diferents col·lec-
tius implicats: serveis tècnics, serveis
personals i Guàrdia Urbana a nivell de
districte i a nivell de ciutat, titulars de
locals i entitats promotores d’activitats
nocturnes de lleure, veïnat afectat, jo-
ves i altres col·lectius de persones que
reclamen i participen en aquest tipus
d’activitats de lleure.

Estudiar la possibilitat que les despeses
de control de les conductes incíviques
vagin a càrrec dels locals de lleure noc-
turn de concurrència massiva que es be-
neficien de la concurrència. 
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2. CARRER 

El transport públic 

Partim de la base que l’Ajuntament ha de
promoure polítiques de transport i comuni-
cació, basades en criteris de sostenibilitat, que
fomentin la utilització del transport públic,
la millora de la mobilitat i en garanteixin
l’accessibilitat. 

La valoració i l’anàlisi de les queixes presen-
tades en aquest exercici han motivat que des
d’aquesta Sindicatura s’hagin proposat diver-
ses recomanacions que, en la seva majoria,
resten en espera de valoració per part de l’A-
juntament. Els dos àmbits d’actuació que han
esdevingut més significatius són: 

a) Tarifació i control dels títols de
transport públic 

El desconeixement, per part de les persones
usuàries, del conjunt de les condicions d’a-
plicació de la normativa, les falses expectati-
ves de retirada de l’exigència de la percepció
mínima per mitjà de la presentació d’al·lega-
cions amb suport documental, la insuficient
informació rebuda sobre la possibilitat d’e-
fectuar el pagament en el mateix moment de
la intervenció, amb una bonificació del 50 %
del seu import, les disfuncions detectades i
la dificultat de mitjans de prova de l’usuari
o usuària davant un mal funcionament de les
màquines validadores, segueixen sent les ma-
tèries objecte de les recomanacions formula-
des des d’aquesta Sindicatura, per a la millo-
ra dels serveis municipals, així com de la
normativa reguladora. Cal recordar que l’im-
port de la percepció mínima ha estat objecte
d’una actualització que ha significat un in-
crement del 100 % del seu import, cosa que

ha produït un impacte considerable (passa de
50 euros a 100 euros), però la normativa que
regula les circumstàncies d’aplicació no ha es-
tat revisada.

En aquest sentit, la síndica recomana: 

• Millorar la informació facilitada als
usuaris i usuàries dels transports públics
sobre les condicions d’ús dels serveis, el
procediment de control, la percepció
mínima i el procés sancionador. I, en
aquesta línia, recomana que es revisi i
garanteixi el compliment dels protocols
d’actuació del personal inspector en cas
d’exigència de la percepció mínima, de
manera que acrediti que les circumstàn-
cies siguin fefaents i s’ofereixi el paga-
ment bonificat immediat.

• Motivar suficientment les resolucions,
amb l’objectiu de millora de la seguretat
jurídica i en la línia encetada de millora
dels escrits de resposta a les presumptes
persones infractores que formulen al·le-
gacions. I que, en el cas que les circums -
tàncies exposades presentin dubtes rao-
nables, es requereixi la complementació
de dades, i l’aportació de documents
probatoris en aplicació del principi jurí-
dic de presumpció d’innocència.

• Promoure la revisió de la normativa i/o
dels criteris d’aplicació d’imposició de la
percepció mínima per tal de diferenciar
el tractament de l’ús fraudulent del
transport dels casos de simple ús irregu-
lar per error o omissió justificable. A
aquest efecte, recomana estudiar la in-
troducció, en la normativa, de circums -
tàncies atenuats o eximents, factor de re-
incidència o possibilitat d’efectuar
advertiments previs (per exemple, en els
casos de minoria d’edat).
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b) Tarifació del servei públic de
lloguer de bicicletes (Bicing)

La conclusió prèvia que ha tret la Sindicatu-
ra de l’estudi de les queixes relacionades amb
l’ús de la bicicleta a la ciutat és que el Bicing
no pot tractar-se sense tenir en compte la in-
cidència que la implantació de la bicicleta
com a mitjà de transport ha representat en el
conjunt de la ciutat. En aquest sentit, es rei -
teren les recomanacions exposades en l’infor-
me de l’any 2011, que segueixen sent plena-
ment vigents, de promoure l’ús d’aquest
vehicle amb garanties de seguretat i compa-
tibilitat amb la resta de modes de desplaça-
ments, que tant poden ser en cotxe com a
peu, cosa que necessita, entre altres mesures,
millorar la xarxa de carrils bici, facilitar la
mobilitat a les vies secundàries i revisar les
fases semafòriques, entre d’altres. Així ma-
teix, també es va recomanar que es facilités
la identificació de les bicicletes per dissuadir-
ne els robatoris, i l’ús incívic.

D’altra banda, hem conclòs que, per la seva
part, el Bicing necessita millorar la qualitat
del seu servei, així com la seva eficiència eco-
nòmica, amb un control de les despeses ex-
tres i la vista posada en la revisió del contra-
cte amb l’empresa concessionària de
l’explotació. L’anàlisi de les múltiples quei-
xes presentades en aquesta Sindicatura con-
tra el projecte d’apujada de tarifes ha estat
tractat en un únic informe que ha permès de-
tectar una sèrie de disfuncions, a la vegada
que s’ha arribat a la conclusió que els aspec-
tes positius del transport en bicicleta a la ciu-
tat per mitjà d’un servei públic com el Bi-
cing justifiquen una subvenció del seu cost,
la qual, en tot cas, hauria de ser ponderada-
ment superior a la dels transports motorit-
zats que consumeixen energia no renovable.
Tot i això, i atès que les dades aportades per
B:SM són concloents sobre la necessitat de
modificar el sistema tarifari per fer-lo més
equitatiu i evitar a llarg termini un col·lap-
se de creixement, si s’ha d’incrementar el

preu de l’abonament, aquest increment ha de
ser gradual i ponderat ja que té un impacte
en les economies més febles que utilitzen el
Bicing també com a forma de estalvi.

I pel que fa a les disfuncions referides,
aquestes són degudes al sistema tarifari ac-
tual basat en subvencions per a usos que
mereixen un tractament especial, i en
aquest sentit, la síndica ha recomanat a
B:SM en els seus projectes de tarifes: 

• Considerar la possibilitat de bonificar
els usos que comporten una remuntada
de cota enfront dels que són de descens.

• Estudiar la gradació per minuts del
cost dels trams d’ús superiors a 30 mi-
nuts.

• Estudiar la implantació d’un abona-
ment familiar que inclogui adolescents
des dels catorze anys d’edat.

Circulació i
estacionament de
vehicles

En l’apartat corresponent del títol II d’aquest
informe, es fa un reflexió sobre el sentit de la
intervenció municipal en l’ordenació del tràn-
sit de vehicles i vianants, així com de l’acció
de control i sancionadora com a mesures dis-
suasives de comportaments incívics que po-
den afectar el dret de tothom a la lliure circu-
lació, al gaudi de l’espai públic i al bé superior
de la seguretat de totes les persones, tant si
van a peu com si condueixen un vehicle.

En aquest apartat, les queixes més nombro-
ses, com resulta habitual, fan referència a dis-
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conformitats amb el procediment emprat per
notificar les denúncies i els successius actes
propis del procediment sancionador i del co-
brament forçat. Evidentment, també estan
relacionades amb l’apreciació mateixa del fet
infractor.

Amb relació a la qüestió que fa referència als
conflictes que es produeixen en els intents de
notificar a qui ha comès la infracció la denún-
cia i la sanció mateixa, aquest any la síndica
de greuges ha decidit efectuar una investiga-
ció d’ofici per tal de conèixer l’abast del pro-
blema i si hi ha possibilitat de millora. Un
resum d’aquest estudi i les recomanacions fe-
tes figuren en el títol II, capítol 2, d’aquest
informe, i també es pot consultar a la web de
la síndica de greuges.

En aquesta ocasió, la síndica fa especial es-
ment al fet que, en ocasions, la defensa que
els ciutadans i ciutadanes fan dels seus drets
presentant al·legacions resulta ineficaç ja que
aquestes no són tingudes en compte. Sovint,
quan la síndica intervé fent observacions si-
milars a aquelles que el ciutadà o ciutadana
ha fet en el seu escrit de defensa, l’Adminis-
tració municipal ho estudia amb més cura.
És coneguda la càrrega de treball i la comple-
xitat de la gestió dels procediments sancio-
nadors en matèria de trànsit que han de su-
portar els serveis municipals responsables,
però això no justifica la manca d’estudi sufi-
cient de les al·legacions que puguin ser fetes
per les persones interessades, perquè és exi -
gència del sistema democràtic tant el fet de
no generar indefensió, com la submissió de
l’Administració a la llei i al dret. Per tant, la
síndica ha de recordar la importància que les
al·legacions siguin sempre ben avaluades
abans d’adoptar una decisió final sobre el fet
denunciat.

Una altra conclusió important té a veure amb
el fort increment de circulació de bicicletes
com a vehicle de transport, ja que sembla ha-
ver-se instal·lat la percepció que les infrac-

cions comeses amb aquest vehicle són menys
importants o menys perilloses que les come-
ses amb vehicles de motor, i que en conse-
qüència les sancions econòmiques haurien de
ser d’inferior quantia. La veritat, però, és que
la normativa no diferencia entre infraccions
comeses per vehicles de motor i bicicletes, i
no està clar que les infraccions de les bicicle-
tes generin menys perill. De tota manera, no
correspon a la síndica avaluar-ho ja que és una
norma legal estatal, tot i que li pugui sem-
blar desproporcionat multar amb 200 euros
el fet de passar en bicicleta un semàfor ver-
mell sense perill en un carril bici.

En aquest àmbit, la síndica recomana:

• Prestar una deguda atenció al contin-
gut de les al·legacions presentades i a la
prova proposada per les persones pre-
sumptes infractores de manera que si-
guin avaluades expressament en la fona-
mentació de la resolució de l’expedient
sancionador.

• Disposar que, en matèria de discipli-
na viària, l’actuació de la Guàrdia Urba-
na s’acompanyi de criteris de pondera-
ció i pedagògics tenint en compte les
circumstàncies concretes dels fets i, si
escau, la possibilitat de substituir la san-
ció de multa per treballs a la comunitat,
educació viària o activitats cíviques.

• Vetllar perquè quan s’ha detectat una
manca d’idoneïtat en la primera adreça
on s’intenta la notificació de la denúncia
o sanció, en el segon intent es faci en una
altra adreça disponible que pugui ser
millor. Ens consta que l’IMH ja està tre-
ballant en aquest sentit.
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Seguretat i convivència 

La ciutadania espera molt de l’actuació de la
Guàrdia Urbana perquè hi confia. Però amb
certa freqüència apareixen aspectes negatius:
infraccions de trànsit amb retirada inneces-
sària del vehicle, pressió sobre indigents i
persones excloses, indiferència davant de si-
tuacions evidents d’infracció d’ordenances i
manca d’assistència a trucades de queixa per
molèsties nocturnes. També en altres ocasions
la queixa pot referir-se al tracte rebut; en
aquests darrers casos, la percepció trasllada-
da pels ciutadans i ciutadanes a la síndica en
diverses ocasions té el comú denominador
d’insuficiència de recursos disponibles i di-
vergència de prioritats assignades. 

Una de les normes més polèmiques que re-
geixen la ciutat és l’Ordenança de Mesures
per Fomentar i Garantir la Convivència
(OMC). La seva disposició final segona diu
que cada dos anys s’ha de procedir a fer una
revisió i actualització de les conductes i pre-
visions que hi estan contingudes per si fos ne-
cessari incorporar-hi alguna nova conducta o
previsió addicional, o modificar o suprimir
alguna de les existents. 

Per tant, la síndica ha de recomanar a l’A-
juntament que doni directrius adequa-
des per tal que la intervenció de la
Guàrdia Urbana:
- sigui d’apropament al problema del ciu-
tadà o ciutadana i fins i tot de la persona
infractora amb una actitud pedagògica més
que no pas d’autoritat repressora de les in-
fraccions;
- sigui ben rebuda, com a agents de l’au-
toritat a qui s’ha concedit la presumpció
de veracitat, però també i principalment
com a agents de convivència digna de con-
fiança per a la ciutadania;
- actuï d’ofici i pedagògicament en tota si-
tuació clara d’infracció de reglaments que
detecti a la via pública, i no se centri en les

infraccions de trànsit o en les campanyes
ocasionals.
D’altra banda, pel que fa a l’Ordenança
de mesures de convivència, recomana
que s’endegui el procés d’avaluació i
revisió per tal de: 
Reconsiderar els tipus infractors per
diferenciar-los clarament de les situa-
cions de necessitat personal.
Reconsiderar l’import de les sancions
mínimes i màximes per ponderar-los
en funció dels perjudicis causats, i ade-
quar-los a la capacitat econòmica de
qui ha comès la infracció.
Aconseguir que es regulin de forma
pràctica i útil les mesures alternatives
de col·laboració social, s’introdueixin
conductes de col·laboració positiva de
la ciutadania, i que es reguli el treball
dels col·lectius que fan la mediació,
que vigilen i que porten a terme tas-
ques d’educació social perquè l’Orde-
nança sigui realment de convivència.

I, mentre no es procedeixi a la revisió reco-
manada, recomana que es modifiqui el pro-
tocol d’actuació introduint millores en el
tractament de les situacions que afecten per-
sones en situació d’exclusió social, i en la
ponderació de les sancions mínimes per tal
que es compleixin els mandats legals de pro-
porcionalitat. 

Accessibilitat

Com a conclusió general en aquesta matèria,
si bé entenem que Barcelona és una ciutat
modèlica i capdavantera, l’Ajuntament ha de
seguir treballant en el model d’atenció a les
persones amb discapacitat o diversitat fun-
cional basat en la Convenció Internacional
dels Drets de les Persones amb Discapacitat
de 2006, així com en el reconeixement dels
drets d’igualtat d’oportunitats d’inserció la-
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boral, i d’autonomia personal i vida indepen-
dent, que estableix la normativa sectorial.
Per això aquest any, tot i les millores en la
gestió del servei públic de transport especial,
hem d’insistir, un altre cop, en la necessitat
d’un abordatge global i en profunditat del
servei i dels criteris d’atorgament. El servei
públic de transport especial és un servei fo-
namental per a la integració de les persones
amb mobilitat reduïda, ja que, en cas contra-
ri, veurien restringida la seva participació en
la vida social (art. 9.2 CE). Per això, l’Admi-
nistració té una gran responsabilitat a asse-
gurar l’equitat en l’adjudicació dels serveis i
la transparència de la gestió.

També volem recordar a l’Ajuntament la im-
portància de posar en marxa el projecte de
millora de la gestió de la targeta d’aparca-
ment de vehicles de persones amb discapaci-
tat i mobilitat reduïda basat en les recoma-
nacions que la síndica va fer l’any passat.
L’Administració ha d’emparar especialment
les persones amb discapacitat i, per tant, la
demora en l’atorgament dels recursos o ser-
veis als quals tenen dret comporta un greu-
ge important per gaudir de condicions que
faciliten la igualtat d’oportunitats.

Per altra banda, volem posar especial èmfasi
en els problemes d’accessibilitat a la via pú-
blica provocats per l’ús abusiu de l’espai 
públic per terrasses vetlladors amb elements
de mobiliari divers afegits que restringeixen
el dret a transitar amb tranquil·litat i sense
problemes d’accessibilitat.

Per tant, la síndica recomana a l’Adminis-
tració municipal:

Assegurar que els espais públics com-
pleixin adequadament amb la norma
tècnica d’accessibilitat i que estiguin
lliures d’obstacles que restringeixen el
pas de persones amb discapacitat físi-
ca o visual, ja que cal assegurar el dret
de la ciutadania a gaudir de l’espai pú-
blic.

Emparar especialment el dret de les
persones amb discapacitat a un entorn
sense barreres mitjançant un augment
del llindar d’exigència del compliment
de la normativa.



Atenció al públic

En enunciar les conclusions derivades de l’a-
nàlisi de les queixes rebudes aquest any, hem
de posar especial èmfasi en el dret dels ciuta-
dans i ciutadanes a comunicar-se amb l’Ad-
ministració pública a través de mitjans elec-
trònics. Pel que respecta al sistema d’atenció
ciutadana de queixes i suggeriments (IRIS),
que és un canal de participació electrònic de
gran acceptació per la ciutadania, és molt im-
portant que l’Ajuntament vetlli per garantir
la qualitat de la informació donada i exercei-
xi un major control i seguiment dels resul-
tats. També en aquest seguiment, des de la
part de l’Administració, es veu la necessitat
d’una major coordinació entre els diferents
departaments que poden intervenir en la re-
solució de la queixa. 

Per altra banda, s’ha d’avançar en la utilitza-
ció de les TIC i de l’Administració electròni-
ca, com a elements que contribueixen a una
Administració més eficaç i sostenible. El des-
envolupament de l’Administració electròni-
ca respon a les polítiques i directrius euro-
pees basades en la societat del coneixement i
en la promoció d’una societat oberta i com-
petitiva que posa èmfasi en la integració i
qualitat de vida. 

L’Administració, en la seva aplicació, ha d’as-
segurar la neutralitat tecnològica, és a dir, la
utilització d’estàndards lliures i de progra-
mari obert, per garantir l’accessibilitat de to-
ta la ciutadania, i el principi d’interoperabi-
litat, que és la capacitat dels sistemes
d’informació de ser compatibles i que es re-
coneguin amb els dels ciutadans i ciutadanes
i d’altres administracions. 

Actualment l’Administració electrònica mu-
nicipal no garanteix el dret a la independèn-
cia tecnològica de la ciutadania que estableix
la normativa existent, perquè qui vol relacio-
nar-se amb l’Administració d’una manera di-
gital i ha de realitzar operacions que reque-
reixin la signatura electrònica només ho pot
fer des del sistema operatiu de Microsoft
Windows. 

Per això, la síndica recomana:

• Assegurar, mitjançant controls de qua-
litat, que s’acompleixi allò comunicat al
ciutadà o ciutadana com a resposta a la
seva reclamació o suggeriment a l’Ajun-
tament per via del programa IRIS. 

• Implantar la utilització d’estàndards
lliures i de programari obert, per tal
d’assegurar a la ciutadania l’accés a tots
els tràmits de l’Administració electròni-
ca amb independència dels mitjans tec-
nològics que utilitzin. 

Participació ciutadana

La síndica té el convenciment que la parti-
cipació social en la concreció de la política
ciutadana pot ser molt més real i efectiva. Té
la convicció que un bon govern és el que es-
colta i raona per encertar el que convé a la
ciutat. El títol IV de la Carta Municipal de
Barcelona recull el dret constitucional a la
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participació ciutadana. També la Carta de
Ciutadania. Carta de Drets i Deures de Bar-
celona, darrer document de pronunciament
polític d’ampli espectre, la recull com a pro-
pòsit de gaudir del dret a una democràcia
participativa i no únicament representativa.

Avui dia la participació de la ciutadania en
la governança de les ciutats és una exigència
de la democràcia. Per tant, cal la creació de
mecanismes, processos i instruments que
possibilitin i facilitin la implicació del po-
ble en les decisions polítiques i socials de la
pròpia comunitat, en línia amb el que esta-
bleix el Programa de les Nacions Unides per
al desenvolupament (PNUD) i la Carta Eu-
ropea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat. 

Els consells de participació, les audiències pú-
bliques, les comissions, els plans comunita-
ris, les consultes ciutadanes, etc., són bons
exemples de participació ciutadana en la go-
vernança de la ciutat i constitueixen avenços
importants vers la democràcia participativa.
Però, perquè es pugui parlar de democràcia
participativa, aquests espais s’han de dotar de
recursos i instruments que assegurin proces-
sos deliberatius reals, la incorporació de les
propostes ciutadanes en les polítiques públi-
ques, l’adopció de compromisos i el seu com-
pliment. El malestar dels veïns i veïnes res-
pecte del futur del parc Güell o el pla del
port de luxe a la Barceloneta no són bons ex-
emples d’un govern que creu en la participa-
ció ciutadana.

La participació és un exercici de responsabili-
tat i de compromís polític. Els processos par-
ticipatius involucren persones, expectatives,
visions de ciutat, drets humans, cultura, etc.,
i un bon govern ha de ser conseqüent amb
aquesta responsabilitat, i ha de governar per
a la ciutadania però amb la ciutadania.

La ciutadania demana cada cop més un re-
planteig de les seves relacions amb el govern,

i formes de participació que influeixin en la
transformació de la ciutat. Fórmules a través
de les quals la veu de la ciutadania sigui tin-
guda en compte en les decisions politiques i
que vinculin les accions de govern. La força
del terme “dret a decidir” del debat sobira-
nista es va imposant en tots els àmbits de la
vida.

Ampliar la qualitat de les decisions políti-
ques i la seva legitimació només és possible
a través de l’aprofundiment dels instruments
de la democràcia. La consulta ciutadana reco-
llida en l’article 28 de les Normes regulado-
res de la participació ciutadana estableix que
l’Ajuntament pot celebrar consultes ciutada-
nes, i l’Ajuntament té la responsabilitat
d’impulsar la utilització de metodologies par-
ticipatives, i de garantir l’existència de canals
de participació suficients, oberts i flexibles,
a fi d’assegurar que tothom que vulgui par-
ticipar pugui fer-ho.

Entenem que cal evolucionar cap a formes de
participació que permetin actuar i discernir
sobre la ciutat que es vol, fórmules que vin-
culin les necessitats de la ciutadania i les po-
lítiques públiques. Es tracta, doncs, de redi-
mensionar la participació i expandir la
democràcia creant espais vinculants que afa-
voreixin la inclusió i el sentiment de perti-
nença i, per tant, els dret i les obligacions de
la ciutadania vers la seva comunitat i d’inte-
rès comú.

Tot i això, la consulta als veïns i veïnes sobre
assumptes que els afectin no és encara una
metodologia ben desenvolupada en la nostra
ciutat. L’únic exemple important el trobem
en la consulta que es va fer per a la reforma
de la Diagonal l’any 2011; malgrat ser un fo-
cus d’enfrontament polític i haver estat molt
qüestionada per diferents aspectes, va ser un
exercici de democràcia, i es va acceptar el ve-
redicte dels ciutadans i ciutadanes que hi van
participar. I no hi ha cap exemple de consul-
ta ciutadana a nivell de districte.

184



Amb la crisi econòmica i la crisi de valors, la
fragmentació social i el deteriorament del
prestigi de les institucions, els governs locals
s’enfronten a problemes i situacions comple-
xes, als quals s’ha de donar resposta a l’hora
d’aconseguir una major equitat, igualtat so-
cial i respecte a la diversitat. 

Un exemple que, d’entrada, és molt positiu
és el procés d’elaboració del Pla director de
les polítiques d’adolescència i joventut de
Barcelona, que ha comptat amb més de 100
entitats representatives del sector. El docu-
ment de les associacions juvenils, que aple-
ga 63 propostes, aborda el repte de l’eman-
cipació i posa l’accent en els temes clau de
tota política de joventut: l’educació, la for-
mació ocupacional, el treball, l’habitatge,
etc., però sense obviar en cap moment les po-
lítiques de cohesió social, sostenibilitat i gè-
nere. El jovent és un dels col·lectius més cas-
tigats per la crisi econòmica actual, perquè
es veu afectat directament per la precaritza-
ció del món laboral, per una taxa d’atur ju-
venil elevadíssima, i uns sous baixos, alhora
que els elevats preus dels habitatges els im-
pedeixen emancipar-se. L’Ajuntament, dins
de les seves competències, ha d’apostar pel
jovent perquè aquest és el futur, i les propos-
tes que fa en el seu document han d’orientar
la política municipal.

Per tot això, és necessari profunditzar en els
processos i en els instruments amb els quals
es dota l’Administració per assegurar la par-
ticipació ciutadana i el seu impacte en les po-
lítiques públiques.

Per tant, la síndica recomana:

• Avançar en fórmules que permetin
construir pressupostos participatius
amb un percentatge decisori del Consell
de Ciutat, perquè, com més gran sigui la
participació ciutadana en la transforma-
ció de la ciutat, més gran serà la legiti-

mitat de les polítiques públiques i de les
accions de govern.

• Avançar en formes de participació di-
recta en els temes quotidians; amb
aquest objectiu, s’haurien de desplegar,
a nivell de districte, les normes de par-
ticipació directa de la ciutadania en els
projectes d’equipaments de serveis bà-
sics, culturals i artístics de cada terri-
tori.

• Assumir i gestionar iniciatives con-
tra l’atur juvenil amb mesures concre-
tes en els àmbits formatius, ocupacio-
nals i de contractació per millorar les
oportunitats i la situació laboral del jo-
vent de Barcelona.

Procediments 
administratius

Notificacions dels actes 
administratius en els 
procediments sancionadors 
de trànsit 

Al llarg dels darrers anys, la síndica de greu-
ges, en els seus informes anuals al Plenari del
Consell Municipal, ha donat compte de les
reclamacions i ha fet propostes sobre les quei-
xes que rep de ciutadans i ciutadanes discon-
formes amb el procediment emprat per l’A-
juntament per fer-los conèixer les denúncies
en matèria de trànsit i el tràmits posteriors
que se’n deriven. 

El procediment sancionador pot ocasionar
perplexitat i malfiança en la ciutadania. El
ciutadà o ciutadana es pot veure sorprès per
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l’existència d’una denúncia en fase avançada
de tramitació per uns fets dels quals no ha tin-
gut coneixement previ o pot veure embargat,
del seu compte bancari, l’import corresponent
a la sanció imposada, malgrat que en les fases
anteriors del procediment l’Administració
municipal no l’hagi pogut localitzar. 

Es continuen rebent queixes sobre aquesta
matèria i certament sovint es fa complicat
d’explicar la lògica del sistema ja que les per-
sones afectades no entenen que a l’Adminis-
tració municipal li sigui difícil localitzar-les.

És per tot això que la síndica de greuges de
Barcelona va decidir iniciar una actuació d’ofi-
ci per tal de conèixer els criteris, els protocols,
les dificultats i els requisits emprats en el pro-
cediment sancionador en matèria de trànsit,
instruïts per l’organisme municipal responsa-
ble, l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH).

Amb aquesta iniciativa, la síndica de greu-
ges de Barcelona pretenia assegurar que l’Ad-
ministració municipal persegueix de forma
adequada les infraccions en matèria de disci-
plina viària, sense que la millor garantia i res-
pecte dels drets dels ciutadans i ciutadanes
provoqui la impunitat de les conductes in-
fractores o l’empara d’aquelles que burlin el
compliment de la norma.

D’altra banda, també es pretén fer una apor-
tació pedagògica dirigida a la ciutadania en
general sobre quin és el sentit del procediment
i de les actuacions administratives que la Llei
estableix per a la persecució i prevenció de les
conductes que no respecten les normes en ma-
tèria de disciplina viària, ja siguin incompler-
tes per persones que condueixen un vehicle o
per persones que van a peu.

El text complet es pot consultar a la pàgina
web de la síndica de greuges (www.sindica-
degreugesbcn.cat). A continuació s’ofereix un
resum de les qüestions tractades en l’infor-
me, així com les recomanacions fetes. 

L’informe fa un repàs explicatiu al procedi-
ment legal previst per fer les notificacions ad-
ministratives, com funciona en la realitat, en
especial el sistema emprat per l’Institut Mu-
nicipal d’Hisenda, i les diferents incidències
que sorgeixen en la seva tramitació.

Es tracten temes d’interès per a l’èxit de les
notificacions, com la localització de les adre-
ces idònies, els horaris de les notificacions, la
col·laboració interadministrativa i el princi-
pi de presumpció de veracitat de l’actuació
administrativa, així com el de bona fe en l’ac-
tuació de tothom que hi intervé. També hi
ha una petita referència al dret comparat.
Igualment, es tracta la qüestió del possible
ús de les bústies comunitàries i de notifica-
cions per via telefònica, reflexions que la sín-
dica de greuges farà arribar al Defensor del
Pueblo perquè les tingui en consideració en
una possible reforma legislativa.

Segons dades facilitades per l’IMH, aquest
organisme lliura a les empreses encarregades
de notificar una mitjana aproximada de
50.000 notificacions setmanals. Durant tot
l’any 2011 es van gestionar 2.075.000 noti-
ficacions, i de gener a maig del 2012 s’han
lliurat 901.875 notificacions, la qual cosa re-
presenta un elevat volum d’activitat notifi-
cadora de complexa gestió en un procediment
en què, per la seva pròpia idiosincràsia, tal
com s’explica en aquest treball, és també
molt complex.

Tenint en compte el nombre de queixes re-
budes per irregularitats o defectes en el pro-
cediment de notificació, i comprovada la re-
acció municipal quan detecta errors en el
procediment o en la captació del domicili de
notificació, o pràctiques indegudes, i tenint
en compte les respostes donades per l’IMH a
la síndica de greuges de Barcelona a les de-
mandes d’informació o consideracions fetes
en les seves decisions sobre el procés de noti-
ficació i el resultat dels controls de qualitat
fets, la síndica manifesta que l’activitat noti-
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ficadora, de la qual és responsable l’organis-
me Institut Municipal d’Hisenda, es pot con-
siderar eficient, ajustada a la normativa en
matèria de notificacions administratives i a
allò que es consideren bones pràctiques ad-
ministratives, estiguin explícitament recolli-
des o no en les normes legals, dins dun con-
junt d’actuacions que evidentment poden ser
susceptibles de control i millora contínua. 

No es pot afirmar que l’actuació de l’IMH,
en aquesta matèria, afecti de forma negativa
general els drets de la ciutadania més enllà
de l’existència d’errors materials o disfuncions
en una quantitat acceptable en termes d’efi-
càcia general, atès el volum de notificacions
gestionades i les dificultats pròpies per a la
localització per fer la notificació de persones
concretes quan, inicialment, es persegueix
fer-la mitjançant el lliurament en mà.

D’aquest estudi se’n deriven les recomana-
cions següents dirigides a l’IMH:

• Practicar les notificacions, en cas de fa-
llar el primer intent al domicili, al cap-
vespre, i fer ús de tota la franja horària
que preveu el Plec de prescripcions tèc-
niques que regeix la contractació del ser-
vei de lliurament de notificacions.

• Intensificar el sistema d’intercanvi de
dades entre administracions públiques
i dins del mateix Ajuntament, en el
marc de la normativa en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal, per
tal de localitzar l’adreça idònia de noti-
ficació, malgrat les indicacions quant a
l’ordre d’actuació que preveu la LSV.

• Incorporar, en el tràmit de nou em-
padronament, l’autorització del ciuta-
dà o ciutadana per comunicar a la
DGT la nova adreça o l’advertiment
que l’Ajuntament pot fer-ne ús amb
aquesta finalitat; i igualment en ocasió

de la domiciliació del pagament de
l’impost de vehicles de tracció mecàni-
ca (IVTM).

• Difondre i fomentar, en la ciutadania,
el servei de les carpetes del ciutadà o
ciutadana i del professional que l’IMH
ofereix a la seva pàgina web, així com
l’assignació de l’adreça electrònica vià-
ria (AEV) per tal de fer les notificacions
derivades dels procediments adminis-
tratius en matèria de disciplina viària i
cobrament de sancions.

• Enviar una carta informativa sense
efectes de notificació mitjançant el cor-
reu ordinari, simultàniament a la seva
publicació en el TESTRA, en el cas de
segon intent de notificació fallit per no-
localització física i impossibilitat de
deixar avís a la bústia de la persona
destinatària o representant, i només en
el cas que l’adreça sigui la correcta.

Gestió dels serveis
públics

L’accés a la informació és un requisit impres-
cindible per fer efectiu el principi de trans-
parència que ha de regir l’Administració per
tal que la societat pugui exercir un control
democràtic de l’activitat pública.

Les normes de dret comunitari fomenten i
impulsen el principi de transparència de
l’Administració, directament vinculat al dret
d’accés a la informació pública. A més, diver-
sos països europeus amb democràcies avança-
des tenen una legislació específica en aques-
ta matèria. Espanya, però, no disposa d’una
llei d’accés a la informació, tot i que tenim
diverses normes sectorials i que en aquests
moments hi ha un projecte de llei en trami-
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tació a les Corts Generals i un altre de reini-
ciat al Parlament de Catalunya.

A Espanya, el dret d’accés a la informació es-
tà reconegut en la Constitució espanyola (art.
28 i 105), però únicament és clar –tot i que
restrictiu– per als arxius i registres adminis-
tratius. Malgrat el mandat constitucional, qui
legisla únicament ha desenvolupat aquest dret
en el marc del procediment administratiu i
l’ha limitat als expedients en què s’és part in-
teressada o en aquells que ja estan finalitzats.

En la pràctica habitual, podem parlar d’una
transparència reactiva ja que l’accés a la infor-
mació només s’exercita a petició expressa del
ciutadà o ciutadana, i amb limitacions. La re-
alitat que hauria d’operar és totalment oposa-
da, és a dir, l’Administració hauria de facili-
tar informació rellevant de forma proactiva, i
especialment aquella que tingui a veure amb
la seva activitat econòmica, com la que es re-
alitza a través de la contractació administra-
tiva, ja que el volum econòmic que ocupa la
contractació en el pressupost global de les ad-
ministracions públiques és molt elevat.

Les noves tecnologies han de servir com a ei-
na eficient per implementar una nova cultu-
ra administrativa facilitadora de l’accés a la
informació.

A banda, hem de fer menció i valorar positiva-
ment la declaració institucional de 29 de juny
de 2012 per impulsar i garantir vies que asse-
gurin la inserció laboral de les persones amb dis-
capacitat i el compromís de l’Ajuntament a do-
nar suport a les polítiques actives d’ocupació per
donar suport a la sostenibilitat dels Centres Es-
pecials de Treball de Barcelona considerant la se-
va adequació al nou escenari econòmic i produc-
tiu amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat i
el manteniment dels llocs de treball. I també el
compromís de fer un seguiment exhaustiu del
compliment de la legislació vigent quant a la in-
tegració laboral de les empreses proveïdores de
serveis de l’Ajuntament. 

La síndica recomana:

• Impulsar mecanismes de transparèn-
cia en l’àmbit de la contractació admi-
nistrativa, a través de pràctiques proac-
tives d’accés a la informació rellevant,
que facilitin al ciutadà o ciutadana l’ava-
luació de la gestió municipal de forma
qualitativa i quantitativa.

Responsabilitat 
patrimonial

Del conjunt d’expedients tramitats per aques-
ta institució en aquest àmbit, hem pogut ob-
servar que molts d’ells estaven relacionats amb
reclamacions de responsabilitat patrimonial di-
rigides a empreses concessionàries de serveis
públics o a empreses públiques mercantils. En
tots els casos en què s’ha produït aquesta situa-
ció, s’ha pogut observar una manca d’aplicació
de la responsabilitat objectiva que s’ha de pre-
dicar en l’Administració pública. 

Es tracta de supòsits en els quals l’activitat
municipal no ha estat duta a terme directa-
ment per l’Ajuntament sinó a través d’altres
agents, als quals aquest ha encarregat la ges-
tió, ja sigui en règim de concessió, o mitjan-
çant un altre tipus de contractació pública,
ja sigui a través de societats creades pel ma-
teix Ajuntament amb l’única finalitat de
prestar un servei públic.

Hem observat repetidament que el ciutadà o
ciutadana, després d’iniciar el procediment de
reclamació de responsabilitat patrimonial con-
tra l’Ajuntament, ha hagut de dirigir-se contra
les societats prestadores del servei, i aquestes
han intentat defugir les exigències procedi-
mentals que la legislació preveu per a aquest
tipus de procediments, i s’han acollit al règim
de la culpa previst en el Codi civil.
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La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha
defensat que, si l’Ajuntament opta per una
gestió indirecta, per qüestions organitzatives
raonables, aquesta decisió en cap cas ha de re-
percutir negativament en el dret constitucio-
nal a rebre una indemnització pels danys oca-
sionats pel funcionament dels serveis públics,
i especialment quan la responsabilitat recau
sobre una societat mercantil, creada pel ma-
teix Ajuntament amb capital íntegrament
públic i amb la finalitat única de prestar un
servei públic.

Per això, la síndica recomana:

• Incloure, en els estatuts de les empre-
ses municipals amb forma societària, un
protocol de tramitació de reclamacions
de responsabilitat patrimonial amb les
exigències procedimentals pròpies de
l’Administració pública que garanteixin
un procés imparcial i objectiu.

Llicències d’activitat
econòmica

En un breu període de temps hem vist com
el marc normatiu relatiu a la implantació i
l’exercici d’activitats econòmiques s’ha vist
afectat per diverses modificacions que per-
segueixen un mateix objectiu: afavorir el di-
namisme econòmic i eliminar els obstacles
que l’alenteixen, i és la darrera novetat nor-
mativa la Llei 12/2012, de 26 de desembre
de 2012, que té per objecte reduir les càrre-
gues administratives que dificulten el co-
merç minorista o altres activitats econòmi-
ques i de prestació de determinats serveis, a
través de la substitució de les llicències d’o-
bertura per declaracions responsables o co-
municacions prèvies. Aquesta Llei reforça la

línia iniciada per la Directiva 2006/123/CE,
relativa als serveis en el mercat interior,
quant a la reducció de càrregues administra-
tives, la dinamització de l’activitat econò-
mica i l’aplicació d’un règim més flexible
d’obertura.

Pocs dies després de l’aprovació d’aquesta
Llei, l’Ajuntament de Barcelona va fer pú-
blic el Balanç de llicències 2012, del qual
es desprenia una notable millora en la mit-
jana de temps utilitzat per l’Ajuntament per
tramitar l’obertura d’una activitat econòmi-
ca. Aquesta millora sembla que s’ha aconse-
guit gràcies a la sistematització dels proces-
sos, l’homogeneïtzació de criteris per part
de tots els districtes i l’optimització de re-
cursos, si bé és cert que ja s’havia obert ca-
mí amb la Llei d’economia sostenible del
2011.

En l’informe de la síndica de greuges de
Barcelona de l’any 2011, ja s’havia recoma-
nat l’elaboració d’un programa de simplifi-
cació administrativa i que es reduïssin les
traves injustificades i desproporcionades en
la tramitació de llicències i autoritzacions
per a l’exercici d’activitats econòmiques. 

Amb l’aplicació de la nova Llei 12/2012, les
llicències prèvies de determinades activitats
seran substituïdes per declaracions respon-
sables o bé per comunicacions prèvies que
habilitaran per a l’exercici material de l’ac-
tivitat comercial. Així doncs, aquest nou rè-
gim opera com una permuta en virtut de la
qual es lliura a l’emprenedor o emprenedo-
ra el temps que utilitzava l’Ajuntament per
resoldre la llicència a canvi d’atribuir-li to-
ta la responsabilitat dels seus actes propis i
conservant l’Ajuntament les seves potestats
“ex post” inspectores i sancionadores. S’obre
un nou repte per a l’Ajuntament: el de re-
gular un procediment que garanteixi la
comprovació posterior de les circumstàncies
que consten en les declaracions responsables
o en les comunicacions prèvies. 
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Per això, la síndica recomana:

• Potenciar i protocol·litzar l’actuació
inspectora de l’Ajuntament vers les ac-
tivitats subjectes al règim de declaració
responsable o de comunicacions prèvies
segons la nova legislació.

• Sintetitzar en una guia, als efectes in-
formatius, el conjunt de normativa re-
lativa a activitats econòmiques desple-
gables a la ciutat.

• Donar publicitat a través de la pàgi-
na web municipal de les llicències exis-
tents de tots els establiments d’activi-
tat econòmica reglada de la ciutat.

Tributs

Impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

La greu crisi econòmica que es pateix està
fent aflorar conflictes fins ara latents i em-
mascarats per l’eufòria econòmica viscuda: la
dependència econòmica del sector de la cons-
trucció, el finançament del sector públic, el
volum i la importància del frau fiscal i les ne-
fastes conseqüències de les males pràctiques
del sistema financer. La crisi econòmica, com-
binada amb la irresponsabilitat en l’atorga-
ment i acceptació de préstecs amb garantia
hipotecària per a la compra d’habitatges, ha
provocat el greu problema social per l’incre-
ment extraordinari de la pèrdua d’habitatges
de primera residència en execució d’una nor-
mativa hipotecària ja obsoleta. 

A la vegada, aquesta situació ha fet sortir a la
llum un altre problema latent, com és el del
càlcul i l’exigibilitat de l’impost sobre l’in-

crement del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua).

La lògica de la normativa que regula l’impost
de plusvàlua pressuposa que qui es desprèn
d’un habitatge ho fa per lliure decisió, que el
valor dels immobles sempre s’incrementa any
rere any, que qui ven sempre obtindrà un
guany i que gràcies a aquest guany podrà sa-
tisfer el pagament de l’impost. A partir d’a-
quests supòsits, la forma legal del càlcul de
la quantia de l’impost es va decidir que fos
automàtica sense tenir en compte la variació
en els pressupòsits.

La consideració de tracte injust, i el senti-
ment d’impotència que l’acompanya, de tot-
hom que, havent perdut d’una manera for-
çada el seu habitatge, havia de pagar unes
altes quantitats en concepte d’impost de
plusvàlua, va arribar a l’oficina de la síndica
de greuges. Així, el juliol de 2012 la síndi-
ca ja es va dirigir a l’Ajuntament per dema-
nar mesures i ajuts per evitar el cost de l’im-
post a les persones que havien perdut
l’habitatge per no poder fer-se càrrec de les
quotes de l’hipoteca, sent conscient de la in-
suficiència del Reial decret llei 6/2012 i que
la regulació legal de l’impost no depèn del
Govern municipal. La síndica va saludar la
voluntat expressada per l’alcalde el setembre
passat de fer front a aquest problema, volun-
tat que es va concretar en les mesures apro-
vades per la Comissió de Govern Municipal
el passat 5 de desembre i que la síndica con-
sidera insuficients ja que no preveuen cap
efecte retroactiu.

D’altra banda, la reflexió feta per la síndica de
greuges sobre l’aplicació de l’impost de plus-
vàlua va més enllà de les persones afectades
per la pèrdua involuntària del seu habitatge,
i s’ha fet ressò de la doctrina continguda en
dues sentències del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) que en síntesi di-
uen que cal vincular, en qualsevol cas, la me-
ritació de l’impost de plusvàlua a l’increment
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real i efectiu del valor del terreny i que cal
trencar l’automatisme en el seu càlcul.

De la reflexió i les recomanacions de la síndi-
ca de greuges es donarà compte al Defensor
del Pueblo per si considera oportú presentar
un recurs per possible inconstitucionalitat de
la Llei reguladora de les hisendes locals en allò
que fa referència a la forma de càlcul i aplica-
ció de l’Impost de plusvàlua.

Així, la síndica ha recomanat a l’Ajunta-
ment el següent:

• Demanar dictamen al Consell Tribu-
tari de l’Ajuntament de Barcelona per
tal que es pronunciï sobre l’abast de l’a-
plicació de la doctrina continguda en les
sentències del Tribunal Suprem de Jus-
tícia de Catalunya que vinculen l’impost
de plusvàlua a l’increment real i com-
provat del valor del terreny.

• Adoptar mesures que comportin la
condonació total o parcial de l’impost
de plusvàlua en cas de pèrdua de l’ha-
bitatge habitual per impagament dels
deutes hipotecaris, atenent la capacitat
econòmica familiar.

• Aplicar, amb efectes retroactius de
quatre anys, els beneficis acordats per
l’Ajuntament el passat 5 de desembre
sobre la tramitació de l’impost de plus-
vàlua en els casos de dacions en paga-
ment i execucions hipotecàries, termi-
ni de temps que coincideix amb el
previst per a la prescripció dels deutes
tributaris i amb l’inici de la crisi eco-
nòmica.

• Aplicar les mesures urgents de protec-
ció de les persones deutores hipotecàries
i aquelles aprovades per l’Ajuntament el
passat 5 de desembre, sense que l’Ajun-
tament renunciï a cobrar l’impost de

plusvàlua quan el substitut obligat sigui
l’entitat adjudicatària del bé immoble se-
gons el Reial decret llei 6/2012.

• Concretar, per part de l’Ajuntament,
l’abast de l’expressió altres béns sufi-
cients per fer front al deute, continguda
en l’acord de la Comissió de Govern
del passat 5 de desembre, de tal mane-
ra que quedin exclosos, d’aquella con-
sideració, els béns inembargables i els
necessaris per viure dignament.

Funció pública

En l’àmbit estatal, l’any 2012 s’ha aprovat
el Reial decret llei 20/2012, de mesures de
foment de la competitivitat, que ha intro-
duït importantíssims canvis en la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP), amb la incorpora-
ció d’una sèrie de mesures restrictives de
drets socials per al personal del sector pú-
blic, com la reducció del nombre de permi-
sos, l’eliminació de dies addicionals de va-
cances per antiguitat o la capacitat de
negociació col·lectiva. 

En l’àmbit local, l’Ajuntament de Barcelona
ha aprovat el Projecte normatiu del reglament
que regula el sistema d’ordenació de l’ocupa-
ció pública municipal, i en aquests moments
està seguint el tràmit previst per ser aprovat
definitivament. La normativa bàsica estatal,
l’EBEP, disposa que les relacions de llocs de
treball o altres instruments organitzatius si-
milars són un instrument tècnic que permet
fer l’ordenació del personal i han de conte-
nir, almenys, la denominació dels llocs de
treball, els grups de classificació professio-
nal, els cossos o escales en què estiguin ads-
crits, els sistemes de provisió i les retribu-
cions complementàries. Alhora també és
útil per a la carrera administrativa, la pro-
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moció professional, el sistema retributiu, la
selecció, la provisió, la formació i la mobi-
litat. 

L’elaboració d’aquest instrument organitza-
tiu és una assignatura pendent de l’Ajunta-
ment de Barcelona. L’anterior informe de la
síndica de greuges ja recomanava ordenar la
plantilla municipal per tal d’assegurar els
mitjans personals que corresponen en fun-
ció de les càrregues de treball real i aconse-
guir així una actuació administrativa més
eficient.

El Plenari del Consell Municipal de 21 de
desembre de 2012 va aprovar el Catàleg de
llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelo-
na, que simplifica ostensiblement l’estruc-
tura municipal. El mateix acord estableix
un període de sis mesos per tal d’aprovar,
mitjançant Decret d’Alcaldia, l’adscripció
de cada treballador o treballadora als nous
llocs de treball previstos. Aquest document,
juntament amb el Reglament que regula el
sistema d’ordenació de l’ocupació pública
municipal, serà la base de l’ordenació de
l’estructura municipal i s’ha elaborat sense
el consens dels sindicats qüestió que està ge-
nerant recels i malfiances.

Per això, la síndica recomana:

• Reforçar l’eficiència de la plantilla mu-
nicipal a través de la creació d’un dis -
seny organitzatiu funcional que respec-
ti els drets col·lectius assolits.

• Actuar amb el màxim rigor i total
transparència en els processos selectius
d’accés a la funció pública.

4. PERSONES

Els serveis socials

a) Atenció social personalitzada

La consulta dels ciutadans i ciutadanes als
serveis socials bàsics es va diversificant en
la mesura que les prestacions i els serveis es
van ampliant i les persones beneficiàries te-
nen perfils diferents.

Els canvis cap a un ordenament diferent de
les prestacions socials plantegen, a cada
professional, la disjuntiva entre la tramita-
ció de recursos o l’atenció personalitzada.
Entenem que ambdós aspectes no haurien
de ser excloents, és a dir, la gestió adminis-
trativa dels recursos amb la utilització d’ei-
nes administratives, reglaments, barems i
protocols públics que garanteixin al ciuta-
dà o ciutadana la màxima transparència en
el procediment administratiu comú i l’e-
quitat en l’assignació dels recursos públics
haurien d’anar sempre acompanyades d’u-
na actitud professional de proximitat i es-
colta activa. Uns serveis socials de qualitat
no s’entendrien sense tenir en compte
aquest doble vessant. 

Per aquest motiu, la síndica recomana:

• Seguir fent tots els esforços possi-
bles, tant personals com econòmics,
per tal de poder garantir una atenció
social òptima als usuaris i usuàries
dels centres de serveis socials.

• Garantir el dret de tota la ciutada-
nia a una bona Administració, a tra-
vés de l’elaboració de protocols d’ac-
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tuació municipal dotats de les garan-
ties procedimentals previstes en la
Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del pro-
cediment administratiu. 

b) Accés als recursos bàsics

La manca de resposta dels departaments de
la Generalitat competents en el programa
de la renda mínima d’inserció a la crisi oca-
sionada pel Decret 384/2011 i el retard en
el pagament de l’RMI, així com la reducció
de les persones beneficiàries de l’RMI, està
portant les famílies, en el context actual de
crisi, a una situació de pobresa molt pre-
ocupant. Ens consta que aquest any des de
l’Àrea de Qualitat de Vida s’han atès neces-
sitats bàsiques d’usuaris i usuàries de ser-
veis socials, i el pressupost s’ha incremen-
tat en un 8 % global, cosa que permet un
augment de la cobertura de les necessitats
bàsiques de la ciutadania.

Aquesta Sindicatura demana una resposta
de l’Administració autonòmica davant de
la situació creada arran del Decret
384/2011 i dóna suport a la proposta de di-
verses entitats socials d’impulsar l’estudi
d’una renda garantida de ciutadania per a
aquelles persones i famílies sense recursos
per tal que els asseguri una vida digna (art.
24 EAC).

Cal insistir de nou en el fet que l’externa-
lització de serveis (de suport personal, d’a-
tenció domiciliària, d’àpats, entre d’altres)
no es pot basar en la delegació de responsa-
bilitats de l’Administració sinó que reque-
reix un control i una supervisió de les em-
preses externes molt acurats per part del
personal tècnic municipal, com s’ha expo-
sat en una queixa vinculada als habitatges
amb serveis per a gent gran.

Una de les demandes d’ajuts econòmics ha-
bituals en els serveis socials bàsics, després
de les relatives al manteniment de l’habitat-
ge habitual, sembla que és l’accés a aliments
bàsics. Aquest tema, segons se’ns informa,
està sent supervisat per l’Administració per
tal de garantir un accés lliure als aliments
bàsics a tota aquella persona que ho neces-
siti, sense restriccions injustificades perquè
aquesta és la norma legal. 

Cal recordar que la satisfacció de les neces-
sitats personals està establerta com a pres-
tació reglada i que la decisió administrati-
va pot ser recorreguda davant dels tribunals
de la mateixa manera que qualsevol altre ac-
te administratiu; per tant, és desitjable, si
més no, que sigui consensuada entre el o la
professional i la persona sol·licitant, com
passa amb les prestacions de la dependència.

Per aquest motiu, la síndica recomana:

• Estudiar la proposta de diverses en-
titats socials d’impulsar l’estudi d’una
renda garantida de ciutadania per a
aquelles persones i famílies sense re-
cursos per tal que els asseguri una vi-
da digna, tal com preveu l’article 24
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
i, si escau, seguir donant-li suport.

• Vetllar per la qualitat dels serveis
d’atenció domiciliària i de menjador
externalitzats, evitar la delegació de
responsabilitats de l’Administració i
exercir un control i una supervisió de
les empreses molt acurats per part del
personal tècnic municipal.

• Fer difusió de la Cartera de serveis i
assegurar l’accés dels usuaris i usuà-
ries a les prestacions socials bàsiques
incloses en la Cartera de serveis so-
cials.
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c) Persones sense llar

L’atenció a les persones sense llar, que, pel que
diuen les entitats socials, està en creixement,
no ha estat objecte aquest any de cap mesu-
ra extraordinària dirigida a complir l’objec-
tiu d’un “Imagina un 2015 sense ningú al
carrer”. Aquest objectiu es veu cada cop més
inassolible si no s’estableix un pla amb un
pressupost extraordinari per buscar alterna-
tives al fet de dormir al carrer. La situació es
va agreujant al carrer i en els assentaments
sense cap mena de condicions higièniques ni
de seguretat que acullen persones soles o en
família. La intervenció social preventiva amb
les persones que es queden sense mitjans eco-
nòmics i socials hauria de ser prioritària per
evitar la cronificació i l’aparició de malalties
pròpies de l’exclusió social. 

La síndica recomana:

• Iniciar un abordatge extraordinari de
la situació de les persones sense llar que,
moltes d’elles, dormen al carrer, amb la
proposta d’un pla específic d’actuació
que faci una radiografia completa del
perfil i les necessitats d’aquestes perso-
nes i busqui les alternatives adients a la
seva situació per donar compliment al
Manifest “Imagina un 2015 sense ningú
al carrer”.

Prostitució

En els darrers anys, l’Ajuntament ha posat en
marxa actuacions per evitar la negociació de
clients i prostitutes al carrer amb l’objectiu
d’aconseguir la disminució d’aquesta pràcti-
ca. Ni la modificació de l’Ordenança, en què
s’endureixen les multes a les prostitutes i als
clients, ni les inspeccions als locals de deter-
minades zones i el tancament d’aquests garan-

teixen la desaparició d’una activitat molt vi-
va i arrelada al Districte de Ciutat Vella.

La complexitat del fenomen, bàsicament per
la seva alegalitat, planteja la necessitat d’es-
tudiar mesures concretes que evitin que l’o-
ferta i la demanda de la prostitució es produ-
eixi al carrer, com passa en altres zones de la
ciutat, però sense que això comporti l’enclaus-
trament perillós per a les prostitutes.

La síndica recomana:

• Treballar coordinadament amb el
personal tècnic municipal i les entitats
socials per tal de buscar alternatives a
la vigent normativa municipal que fa-
cilitin la solució dels problemes actu-
als, que evitin les negociacions en l’es-
pai públic, la utilització d’espais en
edificis d’habitatges per exercir l’acti-
vitat i que garanteixin els drets de se-
guretat i salubritat de les persones que
exerceixen la prostitució.

Immigració

L’Ordenança de mesures per fomentar i garan-
tir la convivència ciutadana en l’espai públic
de Barcelona (Ordenança de convivència) està
dotada d’un component assistencial davant de
determinades conductes tipificades i que es-
tan associades molt directament a fenòmens
d’exclusió social, com poden ser la mendici-
tat, la prostitució o la venda ambulant. 

L’Ordenança recull, de forma expressa, que
algunes persones que realitzen determinades
conductes tipificades com a incíviques sigu-
in reconduïdes als Serveis Socials per a l’apli-
cació de mesures assistencials en lloc de les
de caràcter punitiu. L’aplicació d’aquestes
mesures alternatives a la sanció, alhora que
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dóna compliment a la competència munici-
pal en matèria de prestació de serveis socials
i de promoció i reinserció social recollida en
l’article 25.2.k de la Llei de bases de règim
local, afirma l’existència d’un vincle molt di-
recte entre la política de civisme i l’àrea mu-
nicipal de Serveis Socials.

En concret, quant al col·lectiu de persones in-
fractores del capítol vuitè relatiu al comerç
ambulant no autoritzat d’aliments, begudes
i altres productes, la disposició final quarta
de l’Ordenança disposa que en el termini de
tres mesos des de la seva entrada en vigor s’e-
levarà, al Consell Municipal, per tal que si-
gui aprovat, el Pla de reinserció social i labo-
ral per a persones afectades per l’aplicació del
capítol vuitè del títol II. 

Per donar compliment a la disposició de l’Or-
denança, l’Ajuntament de Barcelona, a través
de Barcelona Activa, va elaborar el anunciat
Pla de reinserció social, que tenia com a ob-
jectiu l’articulació de diferents accions que
permetessin establir un itinerari personalit-
zat d’inserció laboral per a les persones infrac-
tores del capítol vuitè. Ara bé, el mateix Pla
disposa que en el cas de les persones immi-
grades en situació irregular no podran parti-
cipar en cap dels programes de polítiques ac-
tives gestionats a través del Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu. 

Si partim de la base que la majoria de les per-
sones que exerceixen la venda ambulant són
estrangeres en situació administrativa irregu-
lar, es pot arribar a la conclusió que el Pla de
reinserció social dissenyat no és útil per al
col·lectiu més ampli de ciutadans i ciutada-
nes als quals s’hauria de dirigir. 

Tot i l’impediment general, en el marc d’u-
na altra actuació municipal, la del Programa
“Retorn amb èxit al Senegal”, la Sindicatura
ha pogut comprovar que s’han dissenyat pro-
grames d’inserció laboral per a les persones
que s’hi van acollir, i que eren estrangeres

sense autorització administrativa de residèn-
cia ni de treball. La finalitat d’aquest progra-
ma encara vigent és que aquestes persones
puguin retornar al seu país voluntàriament
amb una expectativa real de treball.

Ara s’inicia un nou repte: el de dissenyar polí-
tiques d’inserció sociolaboral per al col·lectiu
de ciutadans i ciutadanes que no disposen d’au-
torització administrativa de residència ni de
treball, i aconseguir que, per la via de l’arrela-
ment social, puguin obtenir un treball que els
dignifiqui sense la necessitat d’haver de tornar
als seus països d’origen si no ho desitgen.

Esperem que el nou Pla d’assentament doni
fruit.

Per això, la síndica recomana:

• Concretar, a través del Pla d’assenta-
ments, accions dirigides a facilitar, a les
persones estrangeres que ocupen actu-
alment naus industrials abandonades, la
seva regularització per la via de l’arrela-
ment social a través de l’ocupació en co-
operatives de treball i en empreses d’in-
serció laboral.

L’educació

Atenent les conclusions de diferents estudis
realitzats per institucions d’innegable pres-
tigi, aquesta Sindicatura es fa ressò de l’a-
fectació de la crisi econòmica en les famílies
de la nostra ciutat. Aquest fet preocupa per
la incidència de les conseqüències de la cri-
si en la dinàmica familiar i, per tant, en la
salut física i emocional dels infants i, en
conseqüència, en el seu rendiment escolar. 

En aquesta línia, es considera bàsic promou-
re una actuació transversal entre tots els ser-
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veis que atenen la família, per tal de consoli-
dar i augmentar, si cal, la coordinació entre
l’escola i els serveis de salut i socials per ga-
rantir la igualtat d’oportunitats i treballar
preventivament amb els fills i filles de famí-
lies amb dificultats per evitar i aturar les de-
sigualtats socials.

L’escola bressol, considerada per un gran
nombre de professionals una primera oportu-
nitat per aconseguir la igualtat d’oportuni-
tats per a tots els infants de la ciutat, està pas-
sant per un moment difícil que, massa
vegades, s’ha resolt en algun municipi amb
el tancament del servei. Un estudi acurat de
les necessitats de cada barri i la planificació
posterior dels serveis educatius més necessa-
ris per a la primera infància ha de permetre
que la despesa econòmica d’aquest es vegi
més com una inversió clara de futur que no
pas com un cost, en la mesura que dóna res-
posta a les necessitats i demandes de la seva
població.

En el moment actual d’alta vulnerabilitat so-
cial, aquesta Sindicatura considera que és
molt necessari que l’Administració munici-
pal segueixi preservant l’existència de les be-
ques vinculades a l’escolaritat en l’escola bres-
sol, al menjador escolar, als llibres de text i a
les activitats de lleure per tal que la infància
i la joventut no hagin de pagar les conse-
qüències de la crisi econòmica que afecta la
societat i, en especial, les famílies en situació
de pobresa.

Per tant, la síndica recomana:

• Vetllar per la interrelació dels serveis
socials amb les escoles per tal de preve-
nir les desigualtats socials i reforçar els
serveis d’atenció domiciliària existents,
així com la presència d’educadors i edu-
cadores socials per fer un seguiment de
les famílies, en general, i d’aquelles en
risc, en particular.

• Completar la planificació d’escoles
bressol a la ciutat a partir d’una anàlisi
acurada de la demanda i l’oferta per tal
que el servei pugui donar cobertura a to-
tes les peticions.

Esports

L’article 120 de la Carta Municipal de Barce-
lona indica la responsabilitat municipal de
promoure i facilitar l’accés a l’esport i la se-
va pràctica individual i col·lectiva, com a fac-
tor fonamental del desenvolupament de la
persona. 

Barcelona és una ciutat amb un fort compro-
mís amb l’esport, i així ho ha demostrat en
ser la primera ciutat europea a tenir un Pla
estratègic de l’esport l’any 2001 que preve-
ia, entre altres línies d’actuació, la de garan-
tir que l’esport arribés a tothom, i la de do-
tar la ciutat d’equipaments esportius públics
integradors. L’any 2005, amb la creació de
l’Institut Barcelona Esports, l’Ajuntament de
Barcelona va consolidar el seu compromís
amb l’esport i amb la difusió i el desenvolu-
pament de l’activitat esportiva a la ciutat. I
el nou Pla estratègic de l’esport 2012-2022
apunta en aquesta línia.

Tot i això, la situació econòmica actual i la
disminució del pressupost de les subvencions
a les entitats i de les bonificacions de les ta-
rifes dels centres esportius estan repercutint
en les capes més desfavorides de la població,
que no poden assumir el cost de les noves
quotes i deixen d’assistir a les activitats es-
portives. I pateixen, així, una doble discrimi-
nació perquè l’activitat física i l’esport són
elements clau per a la salut i la qualitat de vi-
da de les persones i també un element de so-
cialització i integració importants.

Per no fer perillar la igualtat d’oportunitats,
l’Ajuntament de Barcelona hauria de poder
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garantir la sostenibilitat del sistema d’esport
sense renunciar a la cohesió social a través de
polítiques que conjuguin la viabilitat econò-
mica, l’esportiva i la funció social del siste-
ma esportiu, reconeguda pel Consell d’Euro-
pa d’Hèlsinki de desembre de 1999 i en
l’annex IV sobre l’esport del Consell de Ni-
ça de desembre de 2000. 

La síndica recomana:

• Fer viables els programes de promoció
de l’esport com a element inclusiu en
ocasió dels esdeveniments de major
prestigi social i rendibilitat econòmica.

• Considerar les persones en atur i els in-
fants de famílies en desavantatge social,
conjuntament amb la gent gran, col·lec-
tius prioritaris de les polítiques esporti-
ves, i afavorir la seva participació en ac-
tivitats esportives, com a instrument
d’integració i cohesió social i com a mit-
jà per a la consecució d’hàbits per a una
vida saludable i activa. 

FINALMENT 

La síndica demana al Consell Municipal
Plenari de Barcelona:

Que tingui per presentat aquest informe, el
prengui en consideració als efectes que els òr-
gans competents en cada una de les matèries
enumerades en aquest títol III puguin donar
complida resposta a les recomanacions efec-
tuades, perquè aquestes recomanacions són
fruit d’escoltar una a una moltes persones,
d’una manera personal i directa, i que s’eme-
ten per tal que els drets humans i les neces-
sitats de la ciutadania barcelonina es posin
davant de qualsevol altre interès econòmic,
polític o estètic.

I en especial al Govern municipal
demana:

1r. Que els òrgans municipals competents
vetllin per tal que els informes que demana
la síndica, a més de ser emesos amb més di-
ligència, cosa que aquest any ha millorat, si-
guin complets i donin exemple de transpa-
rència, especialment els de serveis socials i la
Guàrdia Urbana, que en general són poc es-
claridors.

2n. Que aquesta institució sigui entesa com
a col·laboradora en la millora dels serveis i en
la atenció a les persones. I es donin instruc-
cions perquè tots els òrgans facilitin la tasca
de la Sindicatura de Greuges en la seva fun-
ció d’investigar les males pràctiques que apa-
reguin a l’Administració, i així poder donar-
ne compte al Govern perquè s’esmenin i es
restableixi el dret dels ciutadans i ciutadanes
en cas que hagi estat vulnerat.
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TÍTOL IV

CLASSIFICACIÓ I
RELACIÓ DE QUEIXES
I ACTUACIONS D’OFICI





QUEIXES 2012

TIPUS DE TRAMITACIÓ TOTAL

Resolucions 416
Assessorament tecnicojurídic 702
Actuacions d’ofici 19
TOTAL 1.137

Consultes i assessoraments generals 774
Total 1.911
PERSONES QUE SUBSCRIUEN LES QUEIXES 3.230

CLASSIFICACIÓ PER TEMES (SOBRE 1.137)
TERRITORI I HÀBITAT Nombre de queixes Percentatges

Habitatge digne 80 33,19 %
Urbanisme i ciutat 73 30,29 %
Medi ambient 88 36,51 %
TOTAL 241 100 %

CARRER I CONVIVÈNCIA Nombre de queixes Percentatges

Transport públic i circulació 336 69,42 %
Llibertat cívica i seguretat ciutadana 85 17,56 %
Accessibilitat i mobilitat personal 21 4,33 %
Ús i manteniment de l’espai públic 42 8,67 %
TOTAL 484 100 %

BONA ADMINISTRACIÓ Nombre de queixes Percentatges

Atenció al públic i participació ciutadana 51 25,50 %
Procediments administratius 52 26,00 %
Activitat econòmica i hisenda municipal 86 43,00 %
Funció pública 11 5,50 %
TOTAL 200 100 %

PERSONES I SOCIETAT Nombre de queixes Percentatges

Serveis socials 63 47,01 %
Ciutadania, veïnatge i immigració 26 19,40 %
Salut 18 13,43 %
Educació i esport 27 20,14 %
TOTAL 134 100 %

D’ALTRES 78
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EXPEDIENTS TANCATS AMB DECISIÓ

DECISIÓ Nombre d’expedients Percentatges
Estimats 167 38,74 %
Estimats en part 94 21,80 %
Desestimats 151 35,03 %
Desistits, sobreseguts i tancats 19 4,40 %
TOTAL 431
TOTAL 404 100 %

EXPEDIENTS EN TRÀMIT 175

QUEIXES PRESENTADES SEGONS EL DISTRICTE DE RESIDÈNCIA

DISTRICTE Nombre de queixes Percentatges

Ciutat Vella 124 10,90 %
Eixample 175 15,39 %
Sants-Montjuïc 117 10,29 %
Les Corts 35 3,07 %
Sarrià - Sant Gervasi 42 3,69 %
Gràcia 63 5,54 %
Horta-Guinardó 45 3,95 %
Nou Barris 74 6,50 %
Sant Andreu 41 3,60 %
Sant Martí 98 8,61 %
Altres municipis 149 13,10 %
Sense identificar 874 15,30 %
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ÒRGAN AFECTAT

Districte de Ciutat Vella 50 4,39 %
Districte de l’Eixample 45 3,95 %
Districte de Sants-Monjuïc 46 4,04 %
Districte de les Corts 7 0,61 %
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 13 1,14 %
Districte de Gràcia 17 1,49 %
Districte d’Horta-Guinardó 13 1,14 %
Districte de Nou Barris 14 1,23 %
Districte de Sant Andreu 13 1,14 %
Districte de Sant Martí 23 2,02 %
Institut Municipal de Persones amb Disminució 4 0,35 %
Institut Municipal de Parcs i Jardins 7 0,61 %
Institut Municipal de Cultura 3 0,26 %
Institut Municipal d’Educació 5 0,43 %
Institut Municipal d’Hisenda 194 17,06 %
Institut Municipal de Mercats 1 0,08 %
Institut Barcelona Esports 6 0,52 %
Institut Municipal del Paisatge Urbà 2 0,17 %
Institut Municipal de Serveis Socials 25 2,19 %
Institut Municipal d’Urbanisme 1 0,08 %
Institut Municipal d’Assistència Sanitària 1 0,08 %
Patronat Municipal de l’Habitatge 7 0,61 %
Sector de Mobilitat 151 13,28 %
Sector de Seguretat i Mobilitat 72 6,33 %
Sector de Serveis Generals 28 2,46 %
Sector d’Acció Social i Ciutadania 19 1,67 %
Sector de Medi Ambient 17 1,49 %
Sector d’Urbanisme 7 0,61 %
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 4 0,35 %
Agència de Salut Pública 1 0,08 %
Alcaldia 4 0,35 %
Autoritat Metropolitana del Transport 13 1,14 %
Entitat Metropolitana del Transport 1 0,08 %
Barcelona Activa 1 0,08 %
Barcelona Gestió Urbanística 2 0,17 % 
BCN d’Infraestructures Municipals (BIM) 2 0,17 %
BCN de Serveis Municipals (B:SM) 9 0,79 %
Consorci d’Educació 7 0,61 %
Consorci Sanitari 4 0,35 %
Foment de Ciutat Vella 2 0,17 %
Informació i Comunicació de Barcelona 16 1,40 %
Pro Nou Barris 1 0,08 %
Trambaix 1 0,08 %
Transports Metropolitans Barcelona 41 3,60 %
Consorci de l’Habitatge 56 4,92 %
Consorci de Serveis Socials 2 0,17 %
Junta Arbitral de Consum 3 0,26 %
Serveis Funeraris i Cementiris 4 0,35 %
Altres entitats 13 1,14 %
No competencials 159 13,98 %
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COMPARATIVA DE QUEIXES 2010-2011-2012

2010 2011 2012
TIPUS DE TRAMITACIÓ
Resolucions 362 476 416
Assessorament tecnicojurídic 449 571 702
Actuacions d’ofici 12 23 19
TOTAL 823 1.070 1.137

Consultes generals 690 706 774

TOTAL 1.513 1.776 1.911

Persones que subscriuen les queixes 1.780 2.346 3.230
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