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ment de la ciutat, es consideren 

adequades per ser titulars de la 

Sindicatura. 

Després de la validació de les 

candidatures comença la fase de 

suport popular, que tindrà lloc en-

tre el 19 d’abril i el 19 de maig, 

període en el qual la ciutadania i 

les entitats podran secundar una 

de les candidatures de forma vir-

tual, en l’espai Decidim.Barcelo-

na. Els mandats de la Sindicatura 

de Greuges tenen una durada de 

cinc anys, amb un màxim de dos 

de consecutius, com va succeir 

amb Vilà i Planas després de ser 

reelegida el 2016. 

Els suports es transmetran al 

Plenari del Con-

se l l  Mun ic ipa l 

q u e ,  t a l  c o m 

estableix la Car-

ta Municipal, és 

l’òrgan encarre-

gat d’escollir el 

nou síndic o sín-

dica. És a dir, els 

grups municipals 

i les seves alian-

c e s  d e c i d i r a n 

qui serà el nou 

de f enso r  de l s 

barcelonins: e l 

candidat esco-

llit, responsable 

de  supe r v i s a r 

l ’administració 

municipal de for-

ma independent 

i objectiva durant 

cinc anys, necessitarà el vot de 27 

dels 41 regidors, és a dir, majoria 

reforçada. El consistori recolzarà el 

procés amb una campanya de co-

municació institucional per donar a 

conèixer el procés i les candidatu-

res a la ciutadania. 

RELLEVÀNCIA. Aquesta és 

la segona ocasió en què se ce-

lebra la fase de suport popular. 

Estrenat el 2016, aquest procés 

d’exposició pública i recollida de 

suports per part de la ciutadania 

busca acostar i donar a conèixer 

la Sindicatura de Greuges a la 

ciutadania. A més, aquest procés 

electoral ofereix l’oportunitat de 

potenciar els mecanismes de de-

mocràcia activa, com la plataforma 

de participació ciutadana Decidim.

Barcelona, promoure el debat i re-

afirmar el paper dels diferents orga-

nismes públics. 

La Sindicatura de Greuges té la 

funció de defensar els drets fona-

mentals i les llibertats públiques 

de la ciutadania i de les persones 

que estiguin a Barcelona, encara 

que no visquin a la ciutat, davant 

l’administració municipal. Amb 

aquesta finalitat, la Sindicatura su-

pervisa l’actuació de l’administració 

municipal i dels serveis públics en 

tot allò que fa referència als drets 

i ll ibertats de la ciutadania. Per 

desenvolupar 

les seves fun-

cions, la Sín-

d i c a  c o m p -

t a  a m b  l a 

col· laboració 

de tots els òr-

gans munici-

pals, inclosos 

els organismes 

autònoms, les 

societats, les 

empreses, els 

consorcis, les 

entitats metro-

politanes i les 

fundacions en 

les quals tingui 

p a r t i c i p a c i ó 

l’Ajuntament. 

La sindicatura 

actua després 

de la sol·licitud de qualsevol per-

sona física o jurídica. També pot 

fer-ho d’ofici, quan consideri que 

s’ha de portar a terme una inves-

tigació en defensa dels drets de la 

ciutadania. Les seves actuacions 

són gratuïtes i no és necessària 

l’assistència d’un advocat o procu-

rador. D’aquesta manera, pot su-

pervisar l’activitat de l’administració 

municipal, formular advertències, 

recomanacions i suggeriments que 

facilitin la resolució dels problemes 

objecte de queixa, amb l’objectiu 

de mil lorar el funcionament de 

l’administració municipal. La prime-

ra síndica de greuges de Barcelona 

va ser Pilar Malla i Escofet, el 2005. 

@sindicabcn Barcelona.cat sindicabarcelona.cat
Pàgines d’informació de la ciutat 
realitzades amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de BarcelonaBarcelona. Ciutadania
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carrera electoral 
Vuit candidats es presenten al procés parti-
cipatiu per substituir Maria Assumpció Vilà 
i Planas al capdavant de la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona. El guanyador defensarà 
la ciutadania fi ns al 2026.
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Eleccions a la 
Sindicatura 
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Els barcelonins i barcelonines poden mostrar el seu 
suport a un dels vuit candidats a aquest organisme 
a través de la plataforma Decidim.Barcelona
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E
ls barcelonins i barcelo-

nines tenen fins al 19 de 

maig per recolzar la seva 

candidatura favorita per 

presidir la Sindicatura de Greuges 

de la ciutat entre el 2021 i el 2026. 

En un procés electoral que s’obre 

dimarts que ve, 19 d’abril, a la pla-

taforma de participació ciutadana 

Decidim.Barcelona, el veïnat de 

la capital catalana podrà donar a 

conèixer quin dels vuit candidats és 

el seu favorit. Actualment la síndica 

és Maria Assumpció Vilà i Planas, 

després de ser elegida per unani-

mitat el 2010. Vilà serà substituïda 

a partir del juliol després d’esgotar 

dos mandats consecutius. 

El procés d’elecció de la nova 

persona responsable en el càrrec 

va començar el 15 de gener, a tra-

vés de sessions consultives i pro-

postes impulsades per les diferents 

entitats de la ciutat. Dimarts que ve 

s’estrena la segona etapa d’aquest 

procés, amb la fase de recollida de 

suports, tant per part de la ciuta-

dania com d’entitats. El candidat 

final es decidirà en una votació fi-

nal que tindrà lloc durant el mes de 

juliol en el ple de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Durant el període de presentació, 

entre el 15 de gener i el 15 d’abril el 

teixit associatiu de la ciutat ha tro-

bat vuit candidats per al càrrec de 

síndic o síndica –tres més que en 

el procés d’elecció anterior–: Ra-

mon Nicolau, David Bondia, Ricard 

de la Rosa, Rosa Cañadell, Jordi 

Giró, Zaida Muxí, Rafel López i Isa-

bel Alonso. Es tracta de persones 

que, per la seva trajectòria perso-

nal i professional i pel seu coneixe-

A. S. II BCONTENT

L
a Direcció de Serveis 

de Relacions Institu-

cionals és l’òrgan de 

l’Ajuntament de Barce-

lona que està en contacte amb 

la Sindicatura de Greuges. Maria 

Nieto és tècnica d’aquest òrgan i 

ens explica els detalls del procés 

electoral que s’està celebrant i el 

pes d’una institució com la Sindi-

catura per a Barcelona.

-¿Quines són les fases 

d’unes eleccions a la Sindica-

tura de Greuges?

-Aquest procés d’eleccions té 

tres fases. La primera fase és la 

de presentació de candidats, un 

procés que han portat a terme les 

entitats de la ciutat. Com a resul-

tat, ara comptem amb vuit can-

didatures. El segon procés és el 

de suports ciutadans, estrenat el 

2016. 

 L’última fase és la deliberació 

política, ja que el reglament de la 

Sindicatura de Greuges explicita 

que l’òrgan encarregat d’escollir 

el síndic o síndica és el plenari 

del Consell Municipal. Les dues 

primeres fases, tot i no ser vincu-

lants, aporten elements de valor 

i donen elements perquè poste-

riorment, a nivell polític, es pren-

gui una decisió.

-¿En què es diferencia 

l ’actual procés electoral 

d’altres processos anteriors?

-Com a novetat, en aques-

ta ocasió s’utilitzarà la platafor-

ma Decidim.Barcelona, amb 

l’objectiu de potenciar la participa-

ció ciutadana i com a mecanisme de 

democràcia activa. Ja s’està utilitzant 

la plataforma per a altres processos 

ciutadans i dona molta seguretat. A 

través d’aquesta plataforma, els ciu-

tadans més grans de 16 anys empa-

dronats a la ciutat podran transmetre 

el seu suport al candidat o candidata 

que prefereixin, però també poden 

adherir-se a les diferents candidatu-

res les entitats que vulguin. Està es-

pecialment pensat per a les entitats 

que no han presentat candidatures 

i que ara opten per mostrar el seu 

suport.

“Decidim.Barcelona fomenta 
la participació ciutadana”

LA DECISIÓ 

“Les dues 
primeres fases, 
tot i no ser 
vinculants, 
aporten 
elements de 
valor”

Maria Nieto
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RELACIONS INSTITUCIONALS ”

Hi opta per 2a vegada. Ha 
sigut presentat per 45 entitats. 
Presideix l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya.

Lo presenta el Col·legi 
d’Educadors i Educadors 
Socials de Catalunya. Amb 
trajectòria en serveis socials. 

Presenta la seva candidatura 
l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament. Participa en la 
lluita antifranquista i feminista.

Presentat per 51 entitats i amb 
una experiència notable en 
diferents associacions com 
Pere Tarrés o Fundesplai. 

La presenta USTEC·STEs. Va 
ser candidata al Congrés per 
EUiA. Dedicada al món de 
l’educació i l’activisme social.

Presenta la seva candidatura 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de la Barceloneta. President de 
la CONFAVC. 

Proposat per nou entitats. Ha 
col·laborat durant 26 anys amb 
entitats LGTBI. Defensa els 
drets humans.

Proposada per l’entitat 
Col·lectiu Punt 6. Arquitecta 
i professora d’Urbanisme de 
l’ETSAB-UPC. 

DAVID BONDIA RAFEL LÓPEZISABEL ALONSO RAMON NICOLAU ROSA CAÑADELLJORDI GIRÓ RICARD DE LA ROSA ZAIDA MUXÍ

Maria Assumpció Vilà i Planas, la Síndica actual, amb veïns de la ciutat el 2019.

bAquest 
organisme 
defensa els drets 
fonamentals 
de la ciutadania

bAmb el resultat 
de les votacions, 
el ple valorarà 
i decidirà el 
síndic o síndica

VISIBILITAT
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