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La convivencia i la seguretat ciutadana centren la jornada de treball 
entre la Síndica de Barcelona i el Síndic de Greuges 
 
La síndica de Barcelona i el síndic de greuges de Catalunya han realitzat 
una jornada de treball per compartir experiències i tractar temes 
d’interès comú. La trobada ha tingut lloc a la seu del Síndic, i a més dels 
titulars de les dues institucions, Pilar Malla i Rafael Ribó, hi han 
participat els adjunts i altres membres dels dos equips. 
 
La convivència i la seguretat ciutadana han centrat bona part de la 
jornada.  S’ha parlat dels usos de l’espai públic amb exemples pràctics 
de queixes rebudes a les institucions sobre la implantació de l’àrea 
verda o la selecció efectuada per l’Ajuntament per accedir a espais 
reservats a la Rambla per als pintors . 
 
També s’han tractat queixes relatives a incidències en els procediments 
sancionadors, centrades  en exemples concrets . 
Pel que fa a la normativa i les mesures per fomentar i garantir la 
convivència, s’ha fet un seguit de reflexions, com ara la necessitat de 
tenir en compte  mesures de caràcter social i sistemes de mediació en  
col·lectius amb alt risc d’exclusio social, i no aplicar només mesures 
sancionadores. 
 
S’han evidenciat també els inevitables problemes de prova a l’hora 
d’imposar una sanció en temes com ara  la prostitució, en què molt 
sovint els fets constatats  pels agents de l’autoritat no són suficients  
per verificar la infracció. 
 
Finalment s’ha constatat la necessitat d’un estudi previ de tota la 
normativa vigent en matèria de civisme i seguretat ciutadana per evitar   
que un mateix comportament pugui ser sancionat  de maneres 
diferents. 
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Els equips de les dues oficines han abordat altres temes, com ara  
qüestions de procediment per millorar l’eficàcia de les dues institucions  
i el paper que han de tenir els dos defensors  en qüestions, com ara el 
silenci administratiu, la mediació i la conciliació, la justícia de 
proximitat o la participació ciutadana i l’exercici del dret de petició, 
entre altres. 
 
 


