
L’AJUNTAMENT NO VA SER NI DILIGENT NI EFICAÇ 

EN EL CAS D’UNES DESTROSSES A UN COTXE PER 

LA CAIGUDA D’UN MUR AL POBLENOU  

Ningú va saber dir al propietari què havia passat quan va anar a recollir el 

vehicle al dipòsit i no va ser fins quatre mesos després dels fets que la Guàrdia 

Urbana li va respondre i va atribuir les destrosses a una caiguda accidental 

Amb posterioritat, un vídeo penjat a YouTube va permetre saber que 

l’esclafament va ser produït per una màquina que treballava en un solar en obres  

La síndica conclou que no hi va haver coordinació entre departaments 

municipals i critica que a l’afectat no se li va facilitar la informació per a la seva 

defensa fins a sis mesos després dels fets 

El novembre de 2014, la caiguda d’un mur d’un solar en obres, al barri del Poblenou, 

va provocar importants destrosses en un cotxe que es trobava estacionat a la via 

pública. El vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal del carrer de Badajoz, on el seu 

propietari se’l va trobar destruït després de rebre un avís de l’empresa municipal BSM. 

Ningú li va saber dir què havia passat i no va ser fins el març de 2015, després que es 

dirigís per escrit l’Ajuntament, que la Guàrdia Urbana li va respondre i va atribuir les 

destrosses a la caiguda accidental del pilar d’un mur. 

A finals d’abril, però, un vídeo penjat a YouTube, enregistrat per un ciutadà, va 

permetre saber al propietari que la caiguda del mur, i per tant, l’esclafament del cotxe, 

va ser produït per una màquina que treballava en el solar. Les runes de la paret van 

caure a la via pública i van aixafar el cotxe. 

https://www.google.es/search?hl=ca&q=demolition+car++llull&gws_rd=cr,ssl&ei=X12e

Vr-4F8TeaoiVgsgI 

El cas va arribar a mans de la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, el passat 

mes de maig. Recentment, i després de rebre l’informe municipal del cas, ha conclòs 

que l’actuació dels serveis municipals no va ser ni diligent ni eficaç per tal d’auxiliar el 

ciutadà i que aquest pogués exercir les accions que considerés oportunes en defensa 

dels seus interessos. 

https://www.google.es/search?hl=ca&q=demolition+car++llull&gws_rd=cr,ssl&ei=X12eVr-4F8TeaoiVgsgI
https://www.google.es/search?hl=ca&q=demolition+car++llull&gws_rd=cr,ssl&ei=X12eVr-4F8TeaoiVgsgI


En l’informe que ha elaborat, Vilà diu que la Guàrdia Urbana va afrontar el cas com si 

es tractés d’un accident de trànsit amb possibles conseqüències penals, és a dir, 

traslladant l’atestat a l’Administració de justícia. 

Però resulta discutible, afegeix la síndica, que aquest hagués de ser el règim aplicable 

als fets objecte de queixa, ja que no va ser un accident de trànsit. Però encara que ho 

hagués estat, la Llei d’enjudiciament criminal obliga a la policia actuant a informar els 

perjudicats dels seus drets i a fer el corresponent oferiment d’accions per tal que 

puguin actuar en defensa dels seus interessos.  

Segons la síndica, l’Ajuntament coneixia les circumstàncies dels fets i disposava de les 

dades del responsable de la destrucció, però va mantenir la ignorància al reclamant 

inclús en la resposta escrita que li va adreçar el març de 2015, i es va limitar a 

remetre’l  a l’oficina judicial. No va ser fins a sis mesos després del fets, i després de 

presentar queixa a la síndica, que se li va facilitar la informació per exercir la seva 

defensa. 

Vilà sosté en el seu informe que si BSM va localitzar de forma quasi immediata al 

propietari del vehicle, sembla lògic pensar que la Guàrdia Urbana també el podia haver 

trobat, però no va ser així. En qualsevol cas, en aquest assumpte sembla que no va 

existir una coordinació entre la policia local i BSM, que permetés oferir un auxili 

suficient i eficaç al ciutadà perjudicat, tal com correspon a les funcions de les policies 

locals. La Guàrdia Urbana en situacions similars ha d’actuar de forma més eficaç i 

facilitar al perjudicat les dades de què disposi. 

La defensora ha conclòs també que el Districte de San Martí, en un cas d’enderroc 

com el supervisat, amb perill potencial d’invasió de la via pública, ha d’actuar de forma 

preventiva supervisant la idoneïtat de les mesures adoptades i que en el cas que 

aquestes no siguin les adequades adoptar les accions disciplinàries que 

corresponguin. 

 


