
TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ACORDEN UNÀNIMEMENT DUR A TERME LES 
RECOMANACIONS DE L’INFORME DE LA SÍNDICA DE BARCELONA SOBRE L’ESFONDRAMENT 
DE 144 NÍNXOLS EN EL CEMENTIRI DE MONTJUÏC 

 

Barcelona, 17 de gener del 2018 - La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona ha debatut avui sobre el tractament dels 

fets ocorreguts arran de l’esfondrament de 144 nínxols en el cementiri de Montjuïc, a petició 

del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT). De manera unànime, tots els grups polítics han 

votat a favor de dur a terme les recomanacions indicades en l'informe de la Síndica de 

Greuges de Barcelona, així com incloure el dany moral sofert, si s’escau, en la valoració dels 

danys a indemnitzar a les persones perjudicades.  

 

M. Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, destaca en l’informe, enviat a 

l’Ajuntament el darrer mes de desembre, la preocupació pel manteniment del recinte del 

Cementiri de Montjuïc, i especialment pel fet que altres blocs de nínxols puguin trobar-se en 

una situació similar al bloc esfondrat. Per aquest motiu, la Síndica demana una actualització 

del Pla Director 2007. 

En l’informe es constata que s’han ocasionat danys i perjudicis a les persones titulars de drets 

funeraris afectades pel col·lapse, i recomana a Cementiris de Barcelona SA que acompleixi amb 

rigor i transparència amb el dret d’informació que assisteix aquestes persones. La Síndica 

també recomana a Cementiris de Barcelona SA que aboqui els recursos necessaris per 

identificar les restes fins allà on la pràctica científica ho permeti i que en la mesura en què vagi 

verificant-se la identitat de les restes, s’informi les famílies per si consideren adient presenciar 

l’acte de nova sepultura. 

 

Tots els representants dels grups polítics municipals han coincidit a assenyalar que cal seguir 

les recomanacions elaborades en l’informe i a defensar la “diligent, contundent i acurada” 

actuació de la Síndica de Greuges de Barcelona.  


