Rda. Sant Pau, 43-45, 3a planta
08015 Barcelona
Tel. 934 132 900
sindicadegreuges@bcn.cat
www.sindicaturabarcelona.cat

David Bondia Garcia

RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA
RELATIVA A LA INCLUSIÓ D’UN CARRER A LES FESTES MAJORS DE GRACIA

ANTECEDENTS
Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 28 de juliol de 2021, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta
Sindicatura en què exposava que la comunitat de la propietat d’una finca del carrer de
Maspons havia presentat una instància dirigida al Districte de Gràcia, demanant que
es retirés l’autorització d’un tram d’aquest carrer, per participar en la Festa Major de
Gràcia.
Segons deia, en el moment de la inclusió d’aquest tram de carrer, no es complien les
condicions establertes al Reglament de la Fundació Festa Major de Gràcia, ja que no
es complia el requisit del mínim d’autoritzacions positives dels veïns i veïnes del carrer.
Demanaven que no es pengessin guarniments sobre la façana de la finca, de propietat
privada, atès el risc d’incendi, i les dificultats que suposaria una incidència d’aquest
tipus a la comunitat de la propietat.
Acudia a la Sindicatura de Greuges perquè no havien rebut cap resposta municipal i
s’acostava la data de celebració de la Festa Major de Gràcia.
Actuacions fetes
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la
ciutat.
Examinats el contingut de la queixa i la documentació aportada per la persona
interessada, es va considerar convenient dirigir-se al Districte de Gràcia per tal de
conèixer el tractament i les intervencions realitzades en relació amb la queixa
presentada.
En data 4 d’agost de 2021, es va sol·licitar a l’organisme corresponent la informació
necessària per a l’estudi de la queixa.
Resposta dels òrgans afectats
En data 3 de desembre de 2021, aquesta Sindicatura va rebre la informació
sol·licitada. L’escrit exposa que la comunicació entre la promotora de la queixa, el
Districte de Gràcia i la Fundació Privada Festa Major de Gràcia en relació amb aquell
assumpte havia estat fluïda i permanent.
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Acompanyen l’informe de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del
Districte, en el qual es posa de manifest que la Comissió de Festes del carrer de
Maspons va decidir no guarnir el carrer i no dur a terme activitats de la Festa Major de
Gràcia l’any 2021.
Manifesten que, per aquest motiu, no es va tramitar la llicència d’ús de la via pública
per a la celebració de les festes en aquell tram de carrer, i no es van penjar elements
de decoració a la finca de la comunitat de propietaris promotora de la queixa.
Afegeixen que la formalització de la Comissió de Festes del carrer de Maspons es va
sol·licitar reglamentàriament l’any 2016, i el carrer de Maspons es va començar a
guarnir a partir de l’any 2017.
Puntualitzen que la promotora de la queixa era una de les persones fundadores de la
comissió i que, en un correu electrònic que havia dirigit a la Fundació, reconeixia haver
participat de forma activa en les festes però que, en aquell moment, donava suport a la
decisió de la comunitat de la propietat. Segons deia, però, cap de les persones
propietàries ni veïns i veïnes de la finca havia signat l’autorització formal per participar
en la festa major, i afegia que li constava que es va fer “la màniga ampla amb els
requisits de l’autorització de la festa en aquest carrer”.
CONSIDERACIONS

L’Ajuntament ha trigat més de quatre mesos a facilitar a la Sindicatura de
Greuges de Barcelona la informació que es va sol·licitar per a resoldre la queixa.
Aquest termini supera amb escreix el que pot considerar-se un temps raonable d’acord
amb els principis d’eficiència i bona administració amb què han de regir-se els serveis
municipals. Així mateix, incompleix el deure de col·laboració establert per l’article
3.7 de la normativa reguladora de la institució de la Sindicatura de Greuges de
Barcelona (aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia 19 de gener de
2005).
D'acord amb aquests fets, es recorda al Districte de Gràcia l’obligació de
col·laborar amb aquesta Sindicatura per tal que pugui desenvolupar
adequadament la seva tasca de supervisió dels serveis municipals i alhora
vetllar pels drets de la ciutadania.
Pel que fa al motiu de queixa, la manca de resposta municipal a la petició de la
comunitat de la propietat de formar part de la Festa Major de Gràcia de l’any 2021,
segons la informació municipal, en data 13 de novembre de 2020 es van iniciar les
comunicacions de la interessada amb la Fundació Privada Festa Major de Gràcia.
Consta, també, que el dia 21 d’abril de 2021 va tenir lloc una reunió conjunta entre la
Fundació, el Districte i la comunitat.
També, el 6 de juny de 2021, la interessada va presentar una instància al Districte en
què formalitzava la voluntat de la comunitat de no participar en la festa major. Arran
d’aquesta comunicació, el Districte no va tramitar la llicència d’ús de la via pública per

Rda. Sant Pau, 43-45, 3a planta
08015 Barcelona
Tel. 934 132 900
sindicadegreuges@bcn.cat
www.sindicaturabarcelona.cat

David Bondia Garcia

a la celebració de la festa en aquell tram de carrer. No s’ha facilitat a la Sindicatura,
però, informació de la data de resposta del Districte, però hem d’entendre que no va
ser àgil, ja que, més d’un mes i mig després, la interessada va demanar la intervenció
de la Sindicatura per obtenir un pronunciament municipal.
Malgrat això, la Sindicatura de Greuges de Barcelona entén que es va atendre
adequadament la petició de la interessada que el seu carrer no formés part de la
celebració de la Festa Major de Gràcia.
Quant a les irregularitats en la tramitació de la inclusió del carrer de Maspons a la
Festa Major de Gràcia, el Districte ha preguntat a la Fundació sobre aquesta qüestió,
i la Fundació afirma que es va fer d’acord amb el que disposa el reglament intern de la
Fundació. Segons el reglament esmentat, el carrer que vulgui fer festa major haurà de
comptar amb el suport de la majoria dels veïns i les veïnes del carrer.
El Districte no facilita documentació que acredita que es va recollir el suport necessari
del veïnat del carrer. En qualsevol cas, ara per ara, amb la negativa a participar dels
veïns i les veïnes d’aquesta finca, no es compliria la majoria exigida, ja que, segons
manifesta la interessada, la seva finca suporta més del 50% del veïnat del tram.
Tot i no disposar d’elements suficients per pronunciar-se sobre aquest punt, la
Sindicatura de Greuges considera convenient recordar que s’ha de gestionar, de
forma rigorosa, la inclusió dels carrers a la Fundació de la Festa Major de Gràcia,
atesa la incidència que pot tenir sobre el veïnat dels carrers que participen a la
festa major.
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes
aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació del Districte de Gràcia ha estat
adequada pel que fa a l’atenció de la petició de la ciutadana, tot i que no va
donar una resposta de forma àgil.

En conseqüència, emetem la següent decisió:


Recomanar al Districte de Gràcia que es doni resposta a les peticions de la
ciutadania de forma àgil.

Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, abril de 2022
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