
LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA VA ESTIMAR 

UNA QUEIXA SOBRE L’EDIFICI INCENDIAT A LA 

BARCELONETA   

 

La institució va concloure que l’Ajuntament no va resoldre els problemes dels 

ciutadans i no va actuar amb la diligència exigible 

 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona va estimar fa un any i mig una queixa 

presentada per alguns veïns de la Barceloneta sobre l’edifici del carrer Berenguer Mallol, 

19, on la passada matinada es va produir un incendi amb el resultat d’onze persones 

ferides. Els veïns van denunciar a la Sindicatura que l’immoble estava en estat d’abandó i 

ocupat il·legalment des de feia anys i que algunes de les persones que hi vivien es 

dedicaven presumptament a activitats delictives. Els principals problemes que això 

generava eren d’inseguretat en bona part del barri, brutícia i soroll. La investigació de la 

Sindicatura va concloure que l’Ajuntament no va resoldre els problemes dels ciutadans i 

que no va actuar “amb la diligència exigible”.     

La queixa va entrar a la Sindicatura de Greuges el 3 de juliol de 2009 i anava  

acompanyada de les 280 signatures de residents presentades a l’Ajuntament. Els veïns es 

van dirigir a la Síndica de Greuges davant de la falta de resposta de l’administració 

municipal als problemes denunciats en reiterades ocasions. A grans trets, els veïns es 

queixaven de robatoris, baralles, amenaces i consum i tràfic de drogues, a més de la 

presència de deixalles i excrements al voltant de la finca, i de molèsties i sorolls que els 

impedien dormir. També asseguraven que la paralització de les obres de rehabilitació de 

la finca havia fet empitjorar la situació, ja que la presència de la bastida facilitava l’accés a 

l’edifici, que estava sense tapiar.   

La Sindicatura va demanar els informes corresponents a quatre organismes municipals, 

alguns dels quals es van rebre “amb considerable retard”. L’informe del sector Seguretat 

reconeixia que entre l’1 de desembre de 2008 i el 31 de juliol de 2009 es van efectuar en 

el citat edifici de la Barceloneta detencions per delictes i faltes. 

Pel que fa referència a l’informe del districte de Ciutat Vella, exposava que l’expedient 

d’inspecció es va iniciar el 2001, vuit anys abans de la presentació de la queixa a la 



Sindicatura, i reconeixia la majoria dels fets denunciats i altres: presència de persones 

que havien ocupat la finca il·legalment, problemes de higiene, mal estat de conservació de 

la finca i patologies estructurals... 

L’informe també deia que les obres s’havien començat sense llicència. L’Ajuntament va 

ordenar la legalització de les reformes, però el 2005 va denegar la llicència atès que les 

obres no es podien legalitzar perquè vulneraven la llei de costes. El 2009,  es va aprovar 

la demarcació de la zona de domini maritimoterrestre i l’edifici ja no incomplia la llei de 

costes, es a dir, que ja es podien fer els tràmits per obtenir la llicència d’obres.  

La Sindicatura va estimar la queixa ja que, “després de vuit anys d’intervenció municipal 

des de diversos àmbits, el problema no s’ha resolt i els ciutadans no han rebut resposta ni 

solucions a les seves preocupacions”. La valoració que va fer en el seu moment aquesta 

institució és que l’Ajuntament de Barcelona no va actuar amb la diligència que li era 

exigible des que va tenir coneixença que s’estaven fent obres sense llicència i la finca 

estava ocupada. 

A causa del incendi que va patir l’edifici la passada matinada i vist que el problema 

continua ben viu, la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha decidit  

obrir una investigació d’ofici fins la solució definitiva del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


