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Aquesta resolució s’emmarca dins el compromís de l’Ajuntament de Barcelona  amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb la Mesura de Govern sobre l’Estratègia d’Impuls de l’Agenda 
2030, concretament amb l’objectiu Tolerància zero envers la discriminació, i que es correspon amb la fita 10.3, 
que pretén reduir la incidència de la discriminació en menys de 200 denúncies a l’any. 

   

 

 
 
RESOLUCIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA 
AL TRACTE DISCRIMINATORI PATIT PER PART D’UN TREBALLADOR D’UN 
SERVEI PÚBLIC  
 
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 29 de juny de 2020, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què exposava la seva disconformitat per un presumpte tracte 
discriminatori i una agressió que va rebre ella i els seus tres fills menors d’edat, per 
part d’un conductor d’autobús. 
 
Acreditava haver formulat la denúncia dels fets davant de la Direcció General de la 
Policia dels Mossos d’Esquadra.  
 
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 valorar la conveniència de dirigir-se Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) per tal de conèixer el tractament i les intervencions realitzades en 
relació amb la queixa presentada.  
 
En data 2 de juliol de 2020  es va sol·licitar a l’organisme corresponent la informació 
necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
En data 20 de juny de 2021, es va sol·licitar a l’organisme corresponent l’ampliació i 
l’actualització de la informació. 
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 7 de juny de 2021 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada en 
què es lamenten els fets denunciats, i s’exposa que des de TMB consideren que 
l’atenció correcta a la ciutadania és un aspecte essencial del seu servei i que, per tant, 
els empleats han de tractar els usuaris sempre amb correcció i amb la màxima 
diligència.  
 
Indiquen que en tots els casos en què detecten una situació com la que és objecte de 
la queixa, o una altra de similar, traslladen els fets al departament corresponent per a 
les consideracions i els efectes oportuns. 
 
Pel que fa al cas concret, manifesten tenir coneixement dels fets després de ser 
comunicats per la promotora de la queixa i, com a conseqüència, es va realitzar una 
investigació interna de l’actuació que va derivar en l’obertura d’un expedient disciplinari 
de l’empleat, que actualment es troba en fase d’instrucció. 



 
Assenyalen  que, atès que també es va presentar una denúncia pels mateixos fets 
davant de la Direcció General de la Policia del Mossos d’Esquadra, i que en aquests 
moments, segons la informació de què disposen, es troba en fase de diligències, no 
poden fer cap comentari sobre l’actuació fins que es resolgui el cas. 
 
En data 15 de juliol de 2021 aquesta Sindicatura va rebre l’ampliació de la informació 
sol·licitada, en què s’afegeix que, un cop finalitzada la fase d’instrucció, es va 
concloure la comissió d’una falta per part del conductor, al qual s’han aplicat les 
mesures disciplinàries internes previstes per l’empresa. 
 
Afegeixen que, per motius de confidencialitat del tractament de les dades, no poden 
facilitar més detalls al respecte.  

 
 
CONSIDERACIONS 
 
Abans d’iniciar l’anàlisi de les circumstàncies, es vol destacar que el temps 
transcorregut des de la petició d’informació municipal, sobre la queixa de referència, 
fins que s’ha rebut l’informe de resposta, ha estat de gairebé un any. 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 Síndica de Greuges de Barcelona 
(aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia 19 de gener de 2005). 
 
Per aquest motiu, cal recordar a TMB la seva obligació de col·laborar amb aquesta 
Sindicatura, tal com estableix el Reglament de la Síndica de Greuges de Barcelona, 
per tal que pugui desenvolupar adequadament la seva tasca de supervisió dels serveis 
municipals i alhora vetllar pels drets de la ciutadania.  
 
Quant al fons de l’assumpte plantejat, un tracte presumptament discriminatori per part 
d’un conductor d’autobús a una família d’origen marroquí usuària del servei, la síndica 
considera extremadament greus els fets descrits en l’acta de la denúncia policial 
efectuada per la interessada, i que acompanya la queixa. Consta a l’acta de denúncia 
que el conductor va fer baixar la família de l’autobús, i que va continuar la marxa uns 
metros per després aturar el vehicle i baixar amb el telèfon mòbil en mà amb la finalitat 
de fer fotografies a la denunciant i que va intentar treure-li el mocador que portava al 
cap]  dient-li que si havia de viure així que marxés al seu país. Segons les 
declaracions de la interessada, davant de la situació, la seva filla es va posar entre la 
mare i el conductor, i aquest darrer la va agafar pels cabells i pels braços, fet que li va 
ocasionar lleus lesions, i hi ha  testimonis directes dels fets,  
 
Recordem que els articles 20 i 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europa 
proclamen el principi d’igualtat i prohibeixen tota discriminació, i en particular l’exercida 
per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, 
llengua, religió i altres circumstàncies. Així mateix, la Constitució espanyola  regula els 
drets i deures fonamentals de la ciutadania als articles 10 i 14, i prohibeix 
expressament actuacions discriminatòries. 
 
Barcelona és una ciutat de drets, tal com es defensa a la Mesura de Govern 
“Barcelona, ciutat de drets” aprovada al desembre de 2017. De fet, a la Llei 22/1998, 
de la Carta Municipal de Barcelona, es proclama que l’Ajuntament de Barcelona ha de  
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vetllar per tal que a la ciutat no es produeixin conductes discriminatòries negatives per 
raó de raça, religió, color, ascendència, edat, gènere, sexe, discapacitat o lloc de 
naixement. 
 
Per això resulta del tot intolerable que la persona que exerceix la conducta 
discriminatòria, en el cas objecte d’estudi, sigui el prestador d’un servei públic.   
 
La investigació interna efectuada per l’empresa ha finalitzat amb l’aplicació de mesures 
disciplinàries al treballador. Ara bé, no s’ha informat aquesta institució sobre quines 
són  les mesures acordades per l’empresa de transport públic, i per tant no podem 
entrar a valorar sobre la seva proporcionalitat i sobre si els fets van tenir una motivació 
exclusivament racista. Tampoc es facilita informació sobre el règim intern de TMB que 
ha de regular el règim disciplinari dels treballadors, ni sobre el procediment emprat.  
Tot i això, la síndica ha tingut coneixement que en la tramitació de la investigació 
interna al treballador no s’ha comptat amb la declaració de persones que van 
presenciar els fets. 
 
Recordem que aquesta investigació interna per determinar responsabilitats 
disciplinàries del treballador de l’empresa, s’ha de dur a terme al marge de les 
actuacions judicials, que s’hauran de pronunciar sobre l’existència o no d’un il·lícit 
penal. Aquesta institució té coneixement que el procediment judicial iniciat arran de la 
denúncia de la interessada es troba en una fase avançada i que en breu s’emetrà un 
pronunciament.  
 
En qualsevol cas, es fa del tot necessari recordar que els delictes d’odi i discriminació 
no només ataquen i posen en risc la seguretat individual, sinó també la col·lectiva, i 
constitueixen vulneracions directes dels principis de llibertat, igualtat, dignitat, 
democràcia, respecte als drets humans i a les llibertats públiques. Principis tots ells 
recollits a la Carta Magna, com ja hem dit, i en els diferents tractats internacionals 
ratificats per Espanya sobre drets humans. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar 
si s’ha produït un greuge i, considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en 
aquest cas, l’actuació de Transports Metropolitans de Barcelona  ha estat ajustada 
a dret pel que fa a la tramitació interna d’un expedient d’investigació dels fets 
denunciats, tot i que no ha proporcionat informació suficient a la Sindicatura per poder 
conèixer el resultat de la investigació i valorar-lo. 
 
En conseqüència, emeto la següent decisió: 
 

 Recordar a TMB que té el deure de vetllar perquè no es produeixin conductes 
discriminatòries negatives en la prestació del servei de transport públic. 

 Demanar a TMB que informi aquesta institució sobre el pronunciament judicial 
una vegada aquest s’hagi produït.   
 

 
 
 
 



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, 27 de juliol de 2021 
 


